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سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  2

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 
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سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  3
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 1سالن شماره  26/7/97پنج شنبه 
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 

8-7 
مورنینگ ریپورت مرکز طبی کودکان ) دکتر 

 علی ربانی(

 افتتاحیه جلسه

 قرآن و سرود جمهوري اسالمي ایران 8:05-8

8:15-8:05 

 گزارش دبیر علمی

مدیر گروه  -)دكتر علي اکبر زینالو

 آموزشی کودکان(

 گزارش دبیر اجرایی کنگره

رئیس بیمارستان  -)دکتر رضا شروین بدو

 مرکز طبی کودکان(

 -خوشامد و افتتاحیه )دکتر علی ربانی

 رئیس  کنگره(

 علی صحرائیان دکتر محمد

) معاونت محترم تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران(

دکتر رضا ملک زاده )معاونت محترم 

 تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت(

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول: نوزادان

 پانل غربالگری نوزادان نارس

دکتر ابوالفضل افجه ای، دکتر فاطمه  هیئت رئیسه:

نیری، دکتر ملیحه کدیور، دکتر منوچهر  السادات

 مهرام

 دکتر زیبا مسیبیگرداننده: 

10:30-9 

 هایپوگلیسمی
دکتر میترا 

 رادفر

 زردی
دکتر ابوالفضل 

 افجه ای

 اختالالت تیروئید
دکتر فرزانه 

 عباسی

دکتر فرهاد  خونریزیهای مغزی



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  4

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 چوبدار

 غربالگری شنوایی
دکتر مهتاب 

 ربانی

 نارسیرتینوپاتی 
دکتر افسر دست 

 جانی فراهانی

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  11-10:30

 بازدید از پوسترهای علمی

 جلسه دوم: نوزادان

 پانل: چالش های نوزادان ترم و پره ترم

 ،یمعمور ی، دکتر غالمعلدکترهادی سماعی هیئت رئیسه:

 انیدکتر محمد کاظم ،یدکتر نسترن خسرو

 کتر طاهره اسماعیل نیادگرداننده: 

12:30-11 

ترخیص و پیگیری 

 نوزادان ترم
 دکتر سلما نادری

 lateترخیص و پیگیری 

preterm 
 دکتر مهبد کاوه

تغذیه نوزاد نارس و 

شیرهای با کالری باال 

و فرموالی ترخیص و 

 مکمل برای

 نوزادان نارس 

دکتر بهناز 

 بصیری

شرایط ترخیص نوزاد 

 نارس
 ثاقب دکتر ستاره

 پیگیری نوزادان نارس
دکتر طاهره 

 اسماعیل نیا

 آنمی در نوزادان نارس 

)علت، پیشگیری و 

 درمان(

 دکتر الهه امینی

پیگیری تکاملی در 

 نوزادان نارس
 دکتر مامک شریعت

پانل رویکرد درمان مناسب بیماریهای عفونی در 

 اورژانس

محمد  منش، دکتر رهبری اکبر علی دکتر هیئت رئیسه:



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  5
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 ثبوتی بهنام قدیری، دکتر کیقباد رضایی، دکتر صادق

 دکتر ستاره ممیشیگرداننده: 

14-12:30 

تب و پنومونی و 

 دیسترس تنفسی

دکتر محمد صادق 

 رضایی

 تب و نوتروپنی
دکتر علی اکبر 

 رهبری منش

 تب و ضایعات پوستی
دکتر کیقباد 

 قدیری

تب و اختالل سطح 

 هوشیاری

دکتر بهنام 

 وتیثب

تب و لنفادنوپاتی های 

 گردنی

دکتر ستاره 

 ممیشی

14:30-

13:30 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 

 جلسه سوم: تغذیه

مکمل ها و  -پانل سوء تغذیه، جایگاه تغذیه تکمیلی

 شیرهای رژیمی

دکتر غالمرضا خاتمی، دکتر علی اکبر  هیئت رئیسه:

 سیاری، دکتر محمود حقیقت،

 دکتر الهام طالچیان

 دکتر مهری نجفیگرداننده: 

15:30-

14:30 

 سوء تغذیه
دکتر بهار اله 

 وردی

 تغذیه تکمیلی
دکتر فرزانه 

 معتمد

 شیرهای رژیمی
دکتر فرید ایمان 

 زاده

 دکتر مهری نجفی feedingاختالالت 
 

 پانل مسائل مهم دندانپزشکی در کودکان

، دکتر دکتر امیر رضا رکن هیئت رئیسه:

 حسین افشار، دکتر ژاله محمودیان

 دکتر بهمن سراجگرداننده: 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  6

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 

16:30-

15:30 

نحوه مواجهه با عادات 

 غیر تغذیه کودکان

دکتر سارا توسلی 

 حجتی

دندانپزشکی 

بیمارستانی و بیماران 

 با مشکالت سیستمیک

دکتر علی 

 بقالیان

بایدها و نبایدها در 

 سالمت دهان کودک
 فدکتر پریسا عار

در  Dental materialاهمیت 

 اطفال

علی محمد دکتر 

 صغیری

اهمیت خمیر دندان در 

 بهداشت دندان کودکان
 دکتر امیر نظری

 پرسش و پاسخ

 پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  7
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 1سالن شماره  27/7/97جمعه 
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

8-7 
ودکان )دکتر مورنینگ ریپورت مرکز طبی ک

 محمود رضا اشرفی(

 سخنران موضوع ساعت

8:30-8 
مراقبت استاندارد از 

 بیماران نوروموسکوالر

دکتر غالمرضا 

 زمانی

 جلسه اول: اعصاب

 پانل ضعف عضالنی اندامها در دوران کودکی

دکتر سیدحسین حسن پور اونچی، دکتر  هیئت رئیسه:

دکتر علیرضا  پروانه کریم زاده، دکتر ناهید خسروشاهی،

 توسلی، دکتر مرتضی حیدری، دکتر مسعود قهوه چی

 : دکترمحمودرضا اشرفیگرداننده

9:30-8:30 

sign and symptoms of 

neuromuscular Diseases 

دکتر علیرضا 

 توسلی

Juvenile SMA, case presentation 

and discussion 

دکترمحمودرضا 

 اشرفی

Duchenne muscular dystrophy 

case presentation and discussion 

دکتر مرتضی 

 حیدری

Inflammatory myopathies  دکتر ناهید

 خسروشاهی

Metabolic myopathies case 

presentation and discussion 

دکتر پروانه 

 کریم زاده

Hereditary motor sensory 

neuropathies case presentation 

and discussion 

ود دکتر مسع

 قهوه چی

Question & Answer 

 

 

 

 

 

 

 جلسه دوم: اعصاب



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  8

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

پانل مسائل رایج و ناگفته ها پیرامون اپی لپسی در 

 کودکان

دکتر محمد غفرانی، دکتر رضا شروین بدو،  هیئت رئیسه:

 دکتر محمد برزگر،

 دکتر محسن جواد زاده

 دکتر محمود محمدی گرداننده:

10:30-

9:30 

ها مسائل رایج و ناگفته 

 پیرامون اپی لپسی 

 در کودکان

دکتر محمد 

 غفرانی

دکتر رضا 

 شروین بدو

دکتر محمد 

 برزگر

دکتر محسن 

 جواد زاده

دکتر محمود 

 محمدی

دکتر ابوالفضل 

 نصیریان

دکتر زرین تاج 

 کیهانی دوست

دکتر علیرضا 

 رضایی

11-10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی

 جلسه سوم:

پانل چالش های مرتبط و تازه های واکسیناسیون در 

 کودکان

دکتر محمدحسین سلطان زاده، دکتر علیرضا  هیئت رئیسه:

بیگلری، دکتر علیرضا دالوری، دکتر حامد برکاتی، دکتر 

 محمد حسین بهزاد مقدم

 دکتر حمید اسحاقی گرداننده:

11:20-11 
سیاستگذاری و چشم انداز 

 ون در ایرانواکسیناسی

دکتر علیرضا 

 بیگلری

دکتر حمید  واکسن آنفلوآنزا-11:35



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  9
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 اسحاقی 11:20

 واکسن های پنوموکوکی 12-11:35

 

 

 

 

Dr. Malak Elsobky 

 جلسه چهارم:

 پانل تغذیه و شیر مادر و بانک شیر

دکتر غالمرضا خاتمی، دکتر سیدمرتضی  هیئت رئیسه:

 لسانی، دکتر منصور بهرامی، 

 مدهادی ایمانیه، دکتر ناصر کالنتریدکتر مح

 دکتر ناهید عزالدین زنجانیگرداننده: 

13-12 

شیرمادر فراتر از یک 

تغذیه/ اثرات پیشگیری و 

 درمانی شیر مادر

دکتر ناهید 

 عزالدین زنجانی

 بانک شیر
دکتر محمدباقر 

 حسینی

تغذیه از سال دوم زندگی به 

بعد با تأکید بر استفاده 

 ریزهاز شیرپاستو

دکتر غالمرضا 

 خاتمی

نقش پزشکان متخصص کودکان 

در تغذیه با شیرمادر در 

 بیمارستان و مطب

دکتر منصور 

 بهرامی

برنامه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی در 

 زمینه مکمل یاری ها

دکتر حامد 

 برکاتی

 جلسه پنجم

پانل هموویژوالنس میزگرد مصرف فرآورده های خونی در 

 کودکان

دکتر علی اکبر پورفتح اله، دکتر پیمان  هیئت رئیسه:

 ، دکتر مریم ستودهعشقی، دکتر شهین شریفی

 دکتر محمدتقی آشتیانیگرداننده: 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  10

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

14-13 

مدیریت تزریق خون در مادر 

 و نوزاد

تزریق پالکت و چالش های آن 

 و مقاومت پالکتی

تزریق محصوالت پالسمایی و 

 عوارض آن

دکتر محمدتقی 

 آشتیانی

دکتر محمدعلی 

 احسانی

دکتر پیمان 

 عشقی

دکتر آزیتا 

 آذرکیوان

دکتر شهین 

 شریفی

14:30-

13:30 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 جلسه ششم

پانل چالش های تشخیص و درمان سندرم نفروتیک در 

 کودکان

دکتر غالمرضا باهر،  ،دکتر اسفندیار بداغی هیئت رئیسه:

 حی، دکتر مصطفی شریفیاندکتر علی ابط

 دکتر سیدطاهر اصفهانیگرداننده: 

15:30-

14:30 

کلیات سندرم نفروتیک و 

 مشکالت

 تشخیصی و درمانی 

دکتر سیدطاهر 

 اصفهانی

نحوه برخورد با اولین حمله 

 بیماری

دکتر بهناز 

 بازرگانی

نحوه برخورد با سندرم 

 نفروتیک 

 وابسته به استروئید

دکتر ناهید 

 زادهرحیم 

نحوه برخورد با سندرم 

 نفروتیک مقاوم به استروئید

دکتر رزیتا 

 حسینی

 پانل رویکرد مدیریت اختالالت انعقادی در کودکان

دکتر محمدتقی ارزانیان، دکتر حسن  هیئت رئیسه:

 ابوالقاسمی، دکتر اصغر رامیار،

 دکتر لیلی کوچک زاده

 دکتر فرزاد کمپانیگرداننده: 

دکتر فرزاد کرد به بیماریهای روی-16:15



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  11
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 کمپانی انعقادی و خونریزی دهنده 15:30

بیماریهای نادر انعقادی و 

 خونریزی دهنده

دکتر محمدعلی 

 احسانی

 رویکرد به هموفیلی
دکتر محمد 

 کاجی یزدی

 بیماریهای وون ویلبراند
  دکتر محمدکاظم

 نوربخش

 پانل رویکرد تشخیص درمان آنمی

مان عشقی، دکتر نادر ممتاز منش، دکتر پی هیئت رئیسه:

 دکتر الهام شاهقلی،

 دکتر محمدعلی احسانی

 دکتر لیلی کوچک زادهگرداننده: 

17-16:15 

رویکرد به انواع آنمی و 

 فقر آهن

دکتر لیلی 

 کوچک زاده

 سندرم های تاالسمی
دکتر عالیه 

 صفری

 رویکرد به آنمی همولیتیک
دکتر الهام 

 شاهقلی

 
و قهوه در پذیرایی: چای 

 طول برنامه عصر
 

 1سالن شماره  28/7/97شنبه 
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 

8-7 
مورنینگ ریپورت مرکز طبی کودکان )دکتر 

 وحید ضیائی(

 سخنران موضوع ساعت

8:30-8 
سخنرانی ویژه: رویکرد 

 تشخیص به آزمایش

 ادرار غیرطبیعی 

دکتر فرحناک 

 اسدی

 جلسه اول: قلب

 ل مدیریت تشخیص و درمان نارسایی قلبپان

دکتر آرمن کچاریان، دکتر مصطفی جاللی  هیئت رئیسه:

 طباطبایی، دکتر حمید آموزگار،

 دکتر سیدمحمود معراجی

 دکتر الهه ملکان رادگرداننده: 

9:30-8:30 

نارسایی قلب: تعریف، عالیم 

بالینی و تقسیم بندی در 

 کودکان

دکتر رضا 

 شعبانیان



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  12

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

رسایی قلب: از جنین علل نا

 Adolescentتا 

دکتر احسان 

 آقایی مقدم

 تشخیص نارسایی قلب
دکتر الهه 

 ملکان راد

 درمان طبی نارسایی قلبی
دکتر سیدمحمد 

 مهدوی

 پانل چالش های تشخیص درمانی در سنکوپ

دکتر رضا شروین بدو، دکتر علی واشقانی  هیئت رئیسه:

 فراهانی، دکتر سیدیاسر موسوی،

 تر محمدرفیع خورگامیدک

 محمد دلیلیسیددکتر گرداننده: 

10:30-9:30 

Introduction and definitions 

دکتر سیدمحمد 

 دلیلی

 

Initial panelists comments 

Moderator curated Question 
about the approach algorithm 

Management consensus 
Conclusion 

 پرسش و پاسخ

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  11-10:30

 بازدید از پوسترهای علمی

 

 

 جلسه دوم: روماتولوژی

 پانل رویکرد تشخیص به آرتریت در کودکان

دکتر یحیی عقیقی، دکتر وحید ضیایی، دکتر  هیئت رئیسه:

رضا شیاری، دکتر فاطمه فرشته مهرگان، دکتر پیمان 

 صادقی

 یس کرمیدکتر سیدرضا رئگرداننده: 

12-11 

رویکرد تشخیص به آرتریت 

 در کودکان

Case base presentation 

دکتر سیدرضا 

 رئیس کرمی

 جلسه سوم:

 در کودکان Imagingپانل نکات کلیدی 

دکتر عباس مومن زاده، دکتر جواد جنتی،  هیئت رئیسه:

 دکتر سیدمهدی آل حسین،

 دکتر هومن علیزاده

 دهدکتر مهرزاد مهدیزاگرداننده: 

13-12 

طرح موضوعات مهم 

 تصویربرداری در کودکان

 پرسش و پاسخ

دکتر مهرزاد 

 مهدیزاده

دکتر سید مهدی 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  13
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 آل حسین

دکتر هومن 

 علیزاده

 پانل کودک بی قرار

دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر جواد محمودی  هیئت رئیسه:

 قرایی، دکتر محمد عفت پناه، 

 دکتر مرضیه عصاره

 شهریور دکتر زهراگرداننده: 

14-13 

معرفی نمونه ای از یک 

 کودک بی قرار
دکتر زهرا 

 شهریور

بحث در مورد عالیم و 

رویکردهای تشخیصی به 

 کودکان بی قرار

دکتر جواد 

 عالقبندراد

مشکالت کودکان بی قرار در 

 مراکز طبی

دکتر سید یاسر 

 موسوی

پیامدهای بی توجهی و عدم 

 تشخیص

 کودکان بی قرار 

یبا دکتر فر

 عربگل

مداخله های دارویی حاد 

 برای بی قراری کودکان

دکتر الهام 

 شیرازی

پرسش و پاسخ با مشارکت 

 شرکت کنندگان همایش
 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و  14:30-13:30

 پوسترها

 

 جلسه چهارم:

 پانل چالش آب و الکترولیت

 اری،دکتر علی بید دکتر سیدعباس حسنی، هیئت رئیسه:

، دکتر حسن اتوکش، دکتر ستاره محمد رضا بلورسازدکتر 

 ممیشی

 دکتر مسعود محمدپورگرداننده: 

15-14:30 
مدیریت مایعات وریدی در 

 مننژیت

دکتر مسعود 

 محمدپور

دکتر سیدعباس حسنی، دکتر علی بیداری،  هیئت رئیسه:

 دکتر مسعود محمدپور ، 

 دکتر میثم شریف زاده

 هاره یغماییدکتر بگرداننده: 

15:30-15 
Fluid resuscitation and 

monitoring in septic shock 
دکتر بهاره 

 یغمایی

 جلسه پنجم: ریه



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  14

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

پانل رویکرد تشخیص درمان به کودکان دچار دیسترس حاد 

 تنفسی

، ، دکتر محمدرضا مدرسیخدیجه دانشجودکتر  هیئت رئیسه:

 دکتر مجید کیوانفر، دکتر روح اله شیرزادی

 جواد سیدیدکتر رداننده: گ

15:45-15:30 
تشخیص و درمان پنومونی 

 اطفال

دکتر لعبت 

 شاهکار

 تظاهرات و درمان کروپ 16-15:45

دکتر 

عبدالحمید 

 جعفری

16:15-16 
تازه های تشخیص و درمان 

 برونشیولیت

دکتر علی 

 عظیمی

 درگیری های فضای پلور 16:30-16:15
دکتر علیرضا 

 اسدی

16:45-16:30 

ادم حاد ریه از تشخیص تا 

 درمان مناسب

 در اطفال 

دکتر امیر 

 رضایی

17-16:45 
سندرم دیسترس تنفسی حاد 

 در اطفال

دکتر زهرا 

 روشن ضمیر

 
پذیرایی: چای و قهوه در 

 طول برنامه عصر
 

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  15
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 1سالن شماره  29/7/97یکشنبه 
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 

8-7:15 
ز طبی کودکان )دکتر علی مورنینگ ریپورت مرک

 اکبرزینالو(

 سخنران موضوع ساعت

8:30-8 
سخنرانی ویژه : 

 بیماریهای غیر واگیر 

 در کودکان

 علیرضا استاد دکتر

 مرندی

 جلسه اول: جراحی

 پانل برخورد با اورژانس های جراحی در کودکان

دکتر ولی اله محرابی، دکتر صالح الدین  هیئت رئیسه:

 مد خالق نژاد، دلشاد، دکتر اح

 دکتر منصور موالئیان، دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

 دکتر فریده نجاتگرداننده: 

10:30-8:30 

برخورد با اورژانس 

 های جراحی در کودکان
 دکتر فریده نجات

تشخیصهای قبل از تولد 

و برخورد متخصصین 

 اطفال پس از تولد

دکترعبدالمحمد 

 کجباف زاده

Acute scorotom ر حمید ارشدیدکت 
اورژانسهای شایع 

 جراحی اطفال
 دکتر بهار اشجعی 

 دکتر مریم قوامی
اورژانسهای شایع 

 اورتوپدی اطفال
دکتر سید رامین حاج 

 زرگرباشی

در  RICPبرخورد با 

 اورژانس اطفال

 دکتر زهره حبیبی

دکتر موسی الرضا  ضربه سر کودکان

 انبارلویی

اورژانسهای شایع گوش 

 و بینی اطفالحلق 

 دکتر مهتاب ربانی

 دکتر مهرداد جعفری

مشکالت شایع بیهوشی 

 اطفال

دکتر علیرضا 

 ابراهیم سلطانی

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  11-10:30

 بازدید از پوسترهای علمی

 

 جلسه دوم:

 پانل مسایل پیرامون رشد و بلوغ

شناس،  دکتر حشمت مویری، دکتر زهرا حق هیئت رئیسه:

 دکتر فریبا نادری، دکتر داوود طالبیان

 دکتر علی ربانی گرداننده:



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  16

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 دکتر علی ربانی رشد طبیعی 12:30-11
دکتر فاطمه سیاری  بلوغ طبیعی

 فرد
 دکتر زهرا حق شناس اختالالت رشد
دکترحسین شعبانی  اختالالت بلوغ

 میرزایی
 دکتر پرستو رستمی ارایه کیس

 متابولیکپانل بیماریهای 

دکتر آریا ستوده، دکتر فرزانه عباسی،  هیئت رئیسه:

 دکتر شهاب نوریان

 دکتر علی ربانی گرداننده:

13:30-12:30 

 دکتر آریا ستوده مقدمه

غربالگری بیماریهای 

 متابولیک
 دکتر فرزانه عباسی

مروری بر آزمایشات 

 متابولیک

دکتر فاطمه سیاری 

 فرد

اصول درمان بیماریهای 

 تابولیکم
 دکتر پرستو رستمی

 دکتر علی ربانی معرفی مرکز متابولیک

  پرسش و پاسخ

 نماز و ناهار 14:30-13:30

14:30-

15:30 
 هـاختتامی

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  17
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

  2سالن شماره  26/7/97پنج شنبه 
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 پانل سیستیک فیبروزیس

ریم حسن دکتر حسینعلی غفاری پور، دکتر م هیئت رئیسه:

 زاد، دکتر سعید صدر

 دکتر محمدرضا مدرسیگرداننده: 

 سخنران موضوع ساعت

9:15-9 
سخنرانی افتتاحیه و اولین 

 گزارش 

 رجیستری سی اف

دکتر محمدرضا 

 مدرسی

 CFتظاهرات ریوی  9:30-9:15
دکتر سید احمد 

 طباطبایی

9:45 - 

9:30 
 در بزرگساالن CFمشکالت ریوی 

دکتر اصغر 

 دهکاظم زا

 CFدرمان بیماران  10-9:45
دکتر سهیال 

 خلیل زاده

10:15-10 PFT  بیماران درCF 
دکتر صفورا 

 نوایی

10:30-

10:15 
 CFژن درمانی در 

دکتر امیرعلی 

 حمیدیه

11-10:30 

تنفس و پذیرایی، بازدید از 

غرفه ها و بازدید از 

 پوسترهای علمی

 

 پانل سیستیک فیبروزیس

 دکتر علی اکبر سیاری، ،زانه معتمددکتر فر هیئت رئیسه:

 دکتر امیرحسین جعفری روحی

 غالمرضا خاتمیگرداننده: 

 CFتظاهرات گوارشی بیماری  11:20-11
دکتر فاطمه 

 فرهمند

11:40-

11:20 

درمان عالئم گوارشی بیماری 

CF 

دکتر مهری 

 نجفی

12-11:40 
تظاهرات اندوکرینولوژی در 

CF 

دکتر آریا 

 ستوده

12:20-12 
اصول فیزیوتراپی در بیماری 

CF 

ام  خانم

 البنین

 علیرضایی

 CFژنتیک  13-12:20
دکتر مریم 

 ستوده

 CFهموپتزی در بیماران  13:30-13
دکتر غالمرضا 

 پناهنده



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  18

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

14:30-

13:30 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 

 

 

 

 1پانل مقاالت اعصاب 
محمدمهدی ناصحی،  محمد مهدی تقدیری، دکتر هیئت رئیسه:

 دکترعلی نیکخواه، دکتر سعید انوری

14:40-

14:30 
Drug-induced seizures 

دکتر فرهاد 

 محوالتی

 شمس آبادی 

14:50-

14:40 

Presentation of cases with 
development delay and dysmorphic 

features 

دکتر سوسن 

 اکبرقلی

15-14:50 Delayed sleep-wake phase disorder 
دکتر شبنم 

 جلیل القدر

15:10-15 

Neurological out comes in patients with 
acute disseminated encephalomyelitis 

admitted in Imam Hossein hospital 
between 1390-1396 

دکتر سیمین آب 

 نیکی

15:20-

15:10 

Evaluation of the incidence of 
neurodevelopmental disorders in 

children aged 1 to 3 years with 
congenital hypothyroidism treated 

with levothyroxine 

دکتر رامین 

 مظفری کرمانی

15:30-

15:20 

Requests for genetic counseling, as a 
first step to addressing rare disease 

دکتر سیما 

 بینافر

 2پانل مقاالت اعصاب 
وزان امیر ساالری، دکتر آزیتا دکتر س هیئت رئیسه:

 توسلی، دکتر بهرام یارعلی،

 دکتر محمد وفایی شاهی

15:40-

15:30 

Comparing performance of Iranian 
children on the bayley III subtests 
according to Iranian children's cut 
off norms and American children's 

cut off norms 

دکتر ناهیده 

 نی خیابانیحس

15:50-

15:40 

Pattern of recent opium toxicity in 
children, a single center study 

 in Iran 

دکتر محمدرضا 

 نوایی فر



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  19
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

16-15:50 Etiology of cerebal palsy in children 
دکتر مجید 

 ولییان بروجنی

16:10-16 What is children’s palliative care? 
دکتر مامک 

 بیطهماس

16:20-

16:10 
Chronic pain management in children 

دکتر اناهید 

 ملکی

16:30-

16:20 

Muscle weakness: not myopathy, not 
juvenile polymyositis 

دکتر راحله 

 عصاری

 
پذیرایی چای و قهوه در طول 

 برنامه عصر
 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  20

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 2سالن شماره  27/7/97جمعه  -روز دوم
 کودکان( یطب مرکز همایش های )سالن

 سخنران موضوع ساعت

 پانل بیماریهای نادر ریوی
 دکتر سید احمد طباطبایی، دکتر علی عظیمی، هیئت رئیسه:

 صباغی قالیباف بابکدکتر 
 دکتر قمرتاج خان باباییگرداننده: 

8:20-8 Interstitial long disease 
دکتر محمدرضا 

 مدرسی

8:40-8:20 Surfactant deficiency ید صدردکتر سع 

9-8:40 Bronchopulmonary dysplasia 
دکتر صفورا 

 نوایی

9:20-9 Primary culinary dyskinesia 
دکتر روح اله 

 شیرزادی

9:40-9:20 Congenital laryngeal anomaly 
دکتر مریم حسن 

 زاد

10-9:40 

Clinical presentation of 
sarcoidosis in pulmonary 

involvement 

ین دکتر امیرحس

 جعفری روحی

10:30-10 Pulmonary involvement in SLE دکتر محسن رئیسی 

11-10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و بازدید 

 از پوسترهای علمی

 پانل بیماریهای نادر ریوی
تر مریم حسن زاد ،دکتر دکتر فرزاد ملکی، دک هیئت رئیسه:

 دکتر محمدرضا مدرسی ،جواد سیدی
 دکتر سهیال خلیل زاده: گرداننده

11:15-11 Pulmonary Arterial Hypertension دکتر جواد سیدی 

11:30-

11:15 
Hyper sensitive pneumonitis 

دکتر مجید 

 کیوانفر

11:45-

11:30 

Congenital Lange Hyper lucent 
lobe 

دکتر حسینعلی 

 غفاری پور

12 -11:45 Pulmonary alveolar proteinosis 
سیدحسین  دکتر

 میرلوحی

12:15-12 Pulmonary sequestration 
دکتر فرزاد 

 مسیحا

12:30-

12:15 
Diaphragmatic hernia 

دکتر محسن علی 

 سمیر

12:45-

12:30 
Subglottic hemangioma 

دکتر ابراهیم 

 اسماعیلی

13 -12:45 
Congenital cystic Adenomatous 

malformation 
دکتر نسرین 

 حسینی نژاد

  پرسش و پاسخ 13:30-13

 نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و پوسترها-14:30



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  21
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

13:30 

  2سالن شماره  28/7/97شنبه  -روز سوم
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 سخنران موضوع ساعت

10:30-8 

غربالگری ژنتیکی زمان 

 ازدواج/

برنامه پیشگیری 

 تاالسمی

 دکتر اشرف سموات

 یدکتر مجید نادر

دکتر بیژن 

 کیخایی

دکتر علی رضا 

 معافی

دکتر محمد رضا 

 اوزی

دکتر مرتضی 

 کریمی پور

دکتر حسن 

 ابوالقاسمی 

 دکتر پیمان عشقی

11-10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی

13:30-11 

غربالگری ژنتیکی زمان 

 ازدواج/

برنامه پیشگیری 

 تاالسمی

 سموات دکتر اشرف

 دکتر مجید نادری

دکتر بیژن 

 کیخایی

دکتر علی رضا 

معافی دکتر محمد 

رضا اوزی دکتر 

 مرتضی کریمی پور

 دکتر پیمان عشقی

14:30-13:30 
نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  22

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

  2سالن شماره  29/7/97شنبه یک -روز چهارم
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 ارائه دهندگان عموضو ساعت

8-10:30 

ضرورت اجرای 

برنامه غربالگری 

 نوزادان در کشور

 دکتر اشرف سموات

 دکتر سعید طالبی

 دکتر صغری روحی

 دکتر پیمانه سرخیل 

 دکتر هادی طبیبی 

دکتر فاطمه حاجی 

 ولیزاده

 دکتر فرزاد کبارفرد

 دکتر مرجان شکیبا

 دکتر محمدرضا عالیی

 دکتر آریا ستوده

11-10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی

11-13:30 

برنامه ساماندهی 

غربالگری سندرم 

 داون

 دکتر اشرف سموات

 دکتر مرجان فرزامی

 دکتر آسیه موسوی

دکتر صدیقه حنطوش 

 زاده

 دکتر آسیه جعفری

دکتر رکسانا کریمی 

 نژاد

 دکتر نسرین چنگیزی

 دکتر سولماز پیری

ر مهراندخت دکت

 عابدینی 

 دکتر عاطفه باقرصاد

13:30-

14:30 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

15-15:30 

پایش برنامه 

پیشگیری و کنترل 

بیماری پی کی یو 

 و اهمیت 

داده ها و تحلیل 

آنها در ارزیابی 

 برنامه

دکتر فاطمه حاجی 

 ولیزاده

خانم بهاره لسانی 

 گویا

مس خانم تهمینه ش

 الدینی

 خانم نوریه دلیلی

دکتر مهران امین 

 دزفولی

دکتر مرتضی 

 پورکریمان

 آقای امین اسماعیلی

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  23
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 3سالن شماره  26/7/97پنج شنبه  -روز اول

 غدد و متابولیسم
 سخنران موضوع ساعت

 پانل رشد
دکتر علی ربانی،  ،دکتر غالمحسین امیرحکیمی هیئت رئیسه:

 دوست دکترعباس رشاد، دکتراحیا زری

 دکتر علی ربانی رشد طبیعی 9:30-9

11-9:30 

 معرفی بیمارکوتاهی قد
دکتر مجید امین 

 زاده

 معرفی بیمار
دکتر زیبا 

 موالیی

 معرفی بیمار بلندی قد
دکتر شهاب 

 نوریان

 پرسش و پاسخ
هیات رئیسه و 

 سخنرانان

11:30-11 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 رهای علمیبازدید از پوست
 پانل بلوغ

 ، دکتر فریدون مصطفوی، دکتر رحیم وکیلی هیئت رئیسه:
 دکتر حشمت مویری ، دکتر ایرج ایرانزاد

12-11:30 
چالش های بلوغ زودرس در 

 پسران
دکتر فاطمه 

 صفاری

14-12 

 معرفی بیمار
دكتر پیمان 

 اشراقي

 معرفی بیمار
دکتر طاهره 

 موسوی

 معرفی بیمار
نخعی دکتر مریم 

 مقدم

 دکتر رحیم وکیلی معرفی بیمار

معرفی بیمار با بلوغ 

 تاخیری

دکتر مهتاب 

 اردویی
معرفی بیمار با بلوغ 

 تاخیری

دکتر محمد 

 آهنگر داوودی

 پرسش وپاسخ
هیئت رئیسه و 

 سخنرانان

15-14 
نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 پانل تیروئید

 ، دكتر محمدحسن مودب ،هین هاشمی پوردکتر م هیئت رئیسه:
 دکتر زهرا رضوی ،دکتر مهدی سالک



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  24

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

17-15 

بررسی آزمایشات تیرویید در 

 نوزاد نارس
دکتر مهین 

 هاشمی پور

 گریوز در کودکان
دکتر ستیال 

 دلیلی

 گواتر در کودکان
دكتر دانیال 

 زمان فر

 پرسش و پاسخ
هیات رییسه و 

 سخنرانان

هوه در طول پذیرایی چای و ق 

 برنامه عصر
 

 3سالن شماره  27/7/97جمعه -روز دوم

 غدد و متابولیسم
 سخنران موضوع ساعت

 دیابت

دكتر دکتر اکبر احمدی،  دکتر مریم رزاقی آذر، هیئت رئیسه:

 سیامک شیوا،

 دکتر فهیمه سهیلی پور

 دکتر علی طالع درمان های نوین در دیابت 9-8:30

11-9 

مقاوم به معرفی بیماردیابت 

 انسولین
 دکتر جواد شاپوری

 1معرفی بیماردیابت نوع 
دکتر فاطمه 

 آقامهدی

 معرفی بیمار دیابت مونوژن
دكتر هدیه صانعي 

 فرد

 دکتر فریبا قاسمی پمپ انسولین

 پرسش و پاسخ
هیئت رئیسه و 

 سخنرانان

11:30-11 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و بازدید 

 علمی از پوسترهای

 متابولیک

دکتر ناصر علی میرحسینی، دکتر فرزانه عباسی،  هیئت رئیسه:

 دکتر ربابه قرقره چی،

 دکتر عبدهلل دیدبان

12-11:30 Hyperammonaemia management Dr.Selda Bulbul 

14-12 
 غربالگری بیماری متابولیک

دکتر فرزانه 

 عباسی

 دکتر علی محبیگزارش غربالگری مرکز 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  25
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 تحقیقات رشد و تکامل

 MSUDمعرفی بیمار 
دکتر مرتضی 

 علیجانپور

 دکتر حسین مروج شیراز MMAمعرفی بیمار 

 دکتر مرجان شکیبا Cمعرفی بیمار نیمن پیک تیپ

 پرسش و پاسخ
هیئت رئیسه و 

 سخنرانان

 نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و پوسترها 15-14

 

 

 متابولیک: موکوپلی ساکاریدوز

دکتر  ،یئت رئیسه: دکتر علی ربانی، دکترمحمد رضا عالئیه

 آریا ستوده،

 دکتر شاداب صالح پور

15:30-15 
مروری بر درمان موکوپلی 

 ساکاریدوز ها

دکتر پیمانه 

 سرخیل

17-15:30 

نتایج پیوند در بیماران 

 موکوپلی ساکاریدوز

دکتر امیر علی 

 حمیدیه

MPS1 بومی سازی درمان 
 دکتر محمد رضا

 عالئی

MPS2 بومی سازی درمان 
دکتر شاداب صالح 

 پور

MPS4 بومی سازی درمان 
دکترپیمانه 

 سرخیل

MPS6 دکتر آریا ستوده بومی سازی درمان 

 پرسش و پاسخ
هیات رییسه و 

 سخنرانان

 
پذیرایی چای و قهوه در طول 

 برنامه عصر
 

 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  26

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 3 سالن شماره 28/7/97شنبه  -روز سوم
 کودکان( طبی مرکز یشهما های )سالن

 سخنران موضوع ساعت

 پانل سلول و ژن درمانی در کودکان

دکتر فرزانه شریف زاد، دکتر احسان  هیئت رئیسه:

 عارفیان، دکتر مهدی شمس آرا

 دکتر امیرعلی حمیدیهگرداننده: 

9-7:30 

 کلیات سلول ایمنی درمانی 

 در بیماریهای کودکان

دکتر فرزانه 

 شریف زاد

انتقال ژن در  روش های

 بیماریهای

 ژنتیکی کودکان

دکتر احسان 

 عارفیان

ویرایش ژن و کاربرد آن 

 در درمان 

 بیماریهای کودکان

دکتر مهدی شمس 

 آرا

سلول و ژن درمانی در 

 بیماریهای کودکان

دکتر امیرعلی 

 حمیدیه

 پانل بازتوانی در بیماریهای مهم کودکان

ر سید علی حسینی، دکتر تقی بغدادی، دکت هیئت رئیسه:

 دکتر رضا خسروآبادی

 دکتر محمد تقی جغتاییگرداننده: 

10:30-9 

مروری براهمیت و ساختار 

 توانبخشی 

 کودکان در دنیا

دکتر محمد تقی 

 جغتایی

توانبخشی در دیستروفی 

 عضالنی دوشن

دکتر مسعود 

 قهوه چی اکبری

فیزیوتراپی کف لگن در 

 کودکان
 لیدا شریفی راد

رمانی در بیماریهای کارد

 نورولوژیک کودکان

دکتر نازیال 

 فهیمی

گفتاردرمانی در 

بیماریهای نورولوژیک 

 کودکان

مریم خانم 

 خدایاری

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  11-10:30



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  27
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 بازدید از پوسترهای علمی

 

 پانل مشکالت شایع گوارشی در کودکان

کتر فاطمه فرهمند، دکتر غالمحسین فالحی، د هیئت رئیسه:

 دکتر ابوالفضل ایرانی خواه،

 دکتر فرید ایمان زاده

 دکتر حسین علی مددیگرداننده: 

12:30-11 

درمان ریفالکس گوارشی 

شیرخواران)اندیکاسیون ها 

 و روشهای درمانی(

دکتر فاطمه 

 فرهمند

با بی اشتهایی کودکم چه 

کنم؟)رویکرد تشخیصی به 

 بی اشتهایی کودکان(

پژمان دکتر 

 روحانی

 درمان یبوست عملکردی: 

 چالشها و نکات عملی مهم

دکتر غالمحسین 

 فالحی

اصول تفسیر افزایش 

 آنزیمهای کبدی

 در کودکان 

دکتر ابوالفضل 

 ایرانی خواه

 درمان کولیک شیرخوارگی
دکتر مهناز 

 صادقیان

پانل نکات عملی و چالشهای تشخیصی و درمانی آلرژی های 

 یشایع داروی

دکتر مصطفی معین، دکتر مسعود موحدی ،  هیئت رئیسه:

 دکتر فریبرز زندیه،

 دکتر محمدرضا فضل الهی

 دکتر محمد قرگزلوگرداننده: 

12:45-

12:30 

آلرژی های دارویی با 

 IgEواسطه 

دکتر مسعود 

 موحدی

13-12:45 
آلرژی های دارویی غیر 

 IgEوابسته به 

دکتر فریبرز 

 زندیه

 ت به پنی سیلینحساسی 13:15-13
دکتر محمد رضا 

 فضل الهی

13:30-Bench to bedside approach to  دکتر نیما



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  28

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

13:15 inborn errors of immunity رضایی 

14:30-

13:30 

نماز و ناهار و بازدید 

 از غرفه ها و پوسترها

 

 

 

 پانل مقاالت عفونی

دکتر پرویز طباطبایی مقدم، دکتر آناهیتا  هیئت رئیسه:

 ، دکتر محمود خدابندهدکتر حمید اسحاقی ،ایزدی

14:40-

14:30 

An outbreak of ESBL-producing 

klebsiella pneumonia in Iranian 

referral hospital: epidemiology 

and molecular typing 

دکتر شیما 

 محمودی

14:50-

14:40 

High frequency of metronidazole 

and clarithromycine-resistant 

helicobacter pylori in formalin-

fixed, paraffin embedded gastric 

biopsies in children 

دکتر بابک پور 

 اکبری

15-14:50 

Nosocomial MDR infections in 

critically ill pediatric patients in 

zahedan university of medical 

sciences 

دکتر الهام 

 شفیقی

15:10-15 

The prevalence and 

antimicrobial resistance pattern 

of pathogens in hospitalized 

patients in two children 

hospitals in Qom province 

during the years 92-96 

دکتر زهرا 

 موحدی

 

15:20-

15:10 

Hand-foot and mouth disease 

with two cases 

دکتر پرویز 

 طباطبایی مقدم

15:30-

15:20 

Growth and development status 

in the first two years of 

uninfected children born from 

HIV Positive mothers 

دکتر فریما 

 راجی



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  29
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 

 

 

 مقاالت نوزادان پانل

دکتر مهبد کاوه، دکتر حسین دلیلی، دکتر  هیئت رئیسه:

 ، دکتر کامیار کامرانیراضیه سنگسری

15:40-

15:30 

The comparison of etiologic 

frequency of neonatal seizure 

between two five continuous 

years in Bahrami hospital to 

conduct preventive guidlines 

دکتر پیمانه 

 علیزاده طاهری

15:50-

15:40 

The effect of the use of oxytocin 

in labor on neonatal jaundice: A 

Systematic review and meta-

analysis 

دکتر شیرین 

 اصولی تبریزی

16-15:50 
نکاتی در مورد دل درد 

 کودکان

دکتر محمد 

 یاریگرروش

16:10-16 

Comparison of frequency 

streptococcus pneumonia 

colonization of breast and 

formula fed infant 

دکتر شیرین 

 سیاح فر

 
پذیرایی چای و قهوه در 

 برنامه عصرطول 
 

 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  30

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 3 سالن شماره 29/7/97یکشنبه  -روز چهارم
 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن 

 سخنران موضوع ساعت

 پانل نقش پژوهشگران جوان در توسعه علوم طب کودکان

دکتر پروین پاساالر، دکتر نیما رضایی،  هیئت رئیسه:

 دکتر احسان آقایی مقدم، دکتر نیما پروانه

9 -8:30 

به مرکز پژوهش های علمی تجر

دانشجویان در تعامل 

پژوهشگران جوان با مراکز 

 تحقیقاتی طب کودکان

دکتر پروین 

 پاساالر

9:30-9 
نقش پژوهشگران جوان در 

 همکاری های 

 بین المللی در طب کودکان

دکتر نیما 

 رضایی

9:40-9:30 

Nutritional status in Iranian 
patients with acyanotic congenital 
heart disease undergoing surgical 

repair 

دکتر احسان 

 آقایی مقدم

9:50-9:40 

The efficiacy of a new protocol of 
oral immunotherapy to wheat for 
desensitization and induction of 

tolerance 

دکتر ثمین 

 شرفیان

10-9:50 
Adverse cutaneous drug reactions 

in children 
دکتر اعظم 

 محسن زاده

10:10-10 

Frequency of fatty liver in obese 
children and adolescents referring 

to Shahid Sadoughi University 
Clinic of Yazd in 2016 

دکتر روح هللا 

 عدالت خواه

10:20-

10:10 

Concise review: Herbal remedies 
for the treatment of nausea and 

vommiting 

دکتر پریسا 

 رحمانی

10:30-

10:20 

Effect of low glycaemic index/high-
fat, high calorie diet, compared to 
the routine high-fat, high-calorie 

diet, on glycaemic control,oxidative 
stress, and lipid profile in patients 
with cystic fibrosis: A randomized 

double-blind controlled clinical 
trial 

دکتر نیلوفر 

 عرب زادگان

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  11-10:30



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  31
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 بازدید از پوسترهای علمی

 مقاالت پانل

دکتر کیهان صیادپور زنجانی، دکتر عالیه  هیئت رئیسه:

 صفری، دکتر پروین اکبری اسبق،

 دکتر حسین شعبانی میرزایی

11:10-11 
The approach to children with 

recurrent infections 
دکتر اصغر 

 آقامحمدی

11:20-

11:10 

Fever, how much does! Our 
medical staff and parent know 
about fever and its managment 

دکتر فاطمه 

 تحقیقی

11:30-

11:20 

Challenges in Medication 
treatment of cardiovascular 

disease and risk factors in children 
with type 1 diabetes 

دکتر فریبا 

 احمدی رز

11:40-

11:30 

Chediak-Higashi syndrome is 
presented in the accelerated phase 

دکتر احمد 

 بهرامی

11:50-

11:40 
The heart of seizure 

دکتر رضا 

 شعبانیان

12-11:50 

Electrocardiographic changes in 
children with opioid poisoning:a 

cross-sectional study 

دکتر طیبه 

 چهکندی

12:10-12 

Evaluation of knowledge, attitude 
and practice of mothers reffering 

to pediatrics clinic of imam 
Khomeini Hospitals on 

preventation of UTI in children and 
its related factors 

دکتر محمدعلی 

 محمدی واجاری

12:20-

12:10 

Evaluation of antibody screening 
for 12 years at children’s medical 

center 

دکتر محمدتقی 

 حقی آشتیانی

12:30-

12:20 

Method of modell global data base 
to estimate the birth prevalence of 

congenital disorders in Iran: a 
comparison to the local records 

 

 

 

 

دکتر سیده 

 سارا عظیمی

 مقاالت پانل



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  32

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

دکتر زرین تاج کیهانی دوست، دکتر  هیئت رئیسه:

 محمدرضا میرزاآقایان،

 دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش، دکتر ستاره ثاقب

12:40-

12:30 

The importance of toxic stress in 
Paediatrics Medicine 

دکتر منصور 

 بهرامی

12:50-

12:40 

Treatment of inflammatory 
diseases with mesenchymal stem 

cells 

دکتر مهشید 

 مهدیزاده

13-12:50 

Ethics,communication and 
prognostic disclosure in pediatric 

oncology 

دکتر منیژه 

 فیروزی

13:10-13 

Study of perinatal risk factors 
associated with developmental 

delay in low birth weight infants 

دکتر محمود 

 سلطانی

13:20-

13:10 

Early surgical closure of the 
ventricular septal defects; to be 

done or not to be done? A question 
to be answered 

دکتر محمد رضا 

 میرزاآقایان

13:30-

13:20 

Therapeutic drug 
monitoring(TDM) 

دکتر سعیده 

 راوی

14:30-

13:30 
  نماز و ناهار 

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  33
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 26/7/97پنج شنبه  -روز اول
 بیمارستان امام خمینی )ره( -تاالر شقایق  

 ارائه دهندگان  موضوع  ساعت

10:30-8 

برنامه بررسی علل 

خطاهای تشخیص ژنتیک و 

استقرار سیستم مدیریت 

کیفیت در برنامه های 

 کشوری

دکتر اشرف 

دکتر  -سموات

 -سیروس زینلی

دکتر مرتضی 

دکتر  -کریمی پور

 -پگاه قندیل

دکتر رضا علی 

دکتر  -بخشی

رکسانا کریمی 

دکتر   -نژاد

 -حسین نجم آبادی

دکتر محمدتقی 

دکتر  -اکبری

دکتر  -صغری روحی

نوش آفرین 

دکتر  -صفادل

 پریسا داهیم

11– 10:30 
ها و  تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه

 بازدید از پوسترهای علمی

13-11 

برنامه بررسی علل 

خطاهای تشخیص ژنتیک و 

استقرار سیستم مدیریت 

کیفیت در برنامه های 

 کشوری

دکتر اشرف 

دکتر  -سموات

 -سیروس زینلی

دکتر مرتضی 

دکتر  -کریمی پور

 -پگاه قندیل

دکتر رضا علی 

دکتر  -بخشی

رکسانا کریمی 

دکتر   -نژاد

 -ادیحسین نجم آب

دکتر محمدتقی 

دکتر  -اکبری

دکتر  -صغری روحی

نوش آفرین 

دکتر  -صفادل

 پریسا داهیم

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و  14:30-13:30



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  34

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 پوسترها

 

 27/7/97جمعه  -روز دوم
 بیمارستان امام خمینی )ره( -تاالر شقایق  

 ارائه دهندگان  موضوع  ساعت

10:30-8 

تغییرات دستورالعمل 

ها و شیوه نامه ها و 

گزارش چگونگی ارسال 

 PNDداده های 

 -دکتر اشرف سموات

 -دکتر صغری روحی

دکتر سیروس 

دکتر  -زینلی

 -آریانه صدرنبوی

دکتر مرتضی کریمی 

 پور

11– 10:30 
نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

13-11 

تغییرات دستورالعمل 

ها و شیوه نامه ها و 

ی ارسال گزارش چگونگ

 PNDداده های 

 -دکتر اشرف سموات

 -دکتر صغری روحی

دکتر سیروس 

دکتر  -زینلی

 -آریانه صدرنبوی

دکتر مرتضی کریمی 

 پور

14:30-13:30 
نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  35
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

  26/7/97پنجشنبه  -روز اول 
 بیمارستان امام خمینی )ره( 

برنامه   1397ودکان همایش بهداشت، سالمت و تکامل ک
 پانل سالن اصلی)سالن عقیق(

 

 مدرس مباحث عنوان ساعت

 افتتاحیه 9-8

10:30- 9 
برنامه 
ملی سالمت 
 کودکان

 –تاریخچه 
فعالیت ها و 
  –افق پیش رو 
 سامانه سیب

دکتر سید حامد 
)مسئول برکاتی 

  پانل(
 دکتر غزال شریعت

 پناهی
دکتر ناریا 
 ابوالقاسمی
خانم فاطمه 

 فی شری

11– 10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی

13- 11 

کودک 
 سالم

و پایش 
رشد از 
تولد تا 

 سالگی 5

معاینه کودک 
 سالم

دکتر الهام 
  طالچیان
 پانل( )مسئول 

دکتر مهسا 
 اسدابادی

دکتر ناریا 
 ابوالقاسمی 

استاندارد های 
اندازه گیری 
ور وزن، قد و د

 سر

  پایش رشد کودک

14:30-13:30 
نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

15:30– 14 

 
 

کودک 
سالم و 
غربالگری 

 آنمی

کم خونی فقر 
آهن و میزان 
شیوع آن در 

 ایران

 دکتر صباحت حقی
 پانل( )مسئول 

 دکتر کاوه جاسب 
 مجید وفایی دکتر

دکتر ماندانا 
 تسبیحی

ر گروه های د
معرض خطر فقر 

 آهن
روش های 
غربالگری 
 فقرآهن

پروتکل و 
توصیه های 
موجود جهت 

غربالگری فقر 
 آهن

16:45– 
15:30 

غربالگری 
های 
ژنتیک 
برای 
سالمت 
 کودکان

ژنتیک ارزیابی 
در بسته خدمتی 
پزشک و غیر 
پزشک کودک 

 سالم

 دکترسعید طالبی
  پانل()مسئول 

 دکتر باقرصاد 
دکتر حاج 

 لیزادهو
اهمیت 

غربالگری 
ژنتیک در 
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 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

مدیریت بیماری 
های ژنتیک در 

 نظام سالمت

 پرسش و پاسخ 18-16:45

 پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر 

 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  37
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 27/7/97جمعه  -روز دوم

 بیمارستان امام خمینی )ره(

برنامه  – 1397همایش بهداشت، سالمت و تکامل کودکان 

 قیق(پانل سالن اصلی)س الن ع
 

 مدرس مباحث عنوان ساعت

9:30- 8 

کودک سالم 

و 

غربالگری 

فشار خون، 

تغییر در 

 سبک زندگی

مقدمه و بیان 

اهداف تعریف 

فشارخون ، نحوه 

 طبقه بندی و

 عالیم بالینی

آقای دکتر 

 مجتهدی 

 پانل( )مسئول 
  دکتر مجتبی فاضل
  دکتر آرش عباسی
دکتر مریم 

 محمودی
 

نکات مهم در 

گیری  اندازه

فشار خون در 

کودکان و بررسی 

های بالینی و 

 آزمایشگاهی

درمان و پیشگیری 

با تکیه یر 

تغییر در سبک 

 زندگی

نقش تغذیه در 

پیشگیری و درمان 

 فشارخون کودکان

 پرسش و پاسخ

10:30-9:30 

کودک سالم 

و 

غربالگری 

هیپوتیروی

 یدی

اصول کلی 

غربالگری کم 

کاری مادر زادی 

 روئیدتی

دکتر رضا توکلی 

 زاده 

 پانل( )مسئول 

دکتر مریم ویسی 

 زاده

غربالگری موارد 

خاص و نوزادان 

نیازمند به 

 تکرار غربالگری

 پرسش و پاسخ

11– 10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و بازدید 

 از پوسترهای علمی

12- 11 

کودک سالم 

و ارزیابی 

بدرفتاری 

 با کودک

اد روانپزشکی ابع

و روانشناختی بد 

رفتاری با 

 کودکان

دکتر عفت پناه 

  پانل()مسئول 

 دکتر یوسفی نژاد

 خانم خادم- 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  38

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

ابعاد قانونی و  

ارزیابی 

بدرفتاری با 

 کودکان

بدرفتاری با 

کودک در بسته 

آموزشی کودک 

 سالم

 

 

 

13-12 

 غربالگری

بیماری  

های 

متابولیک 

و ارثی 

 PKU شامل

ی، طبقه ارزیاب

بندی و اقدام 

 PKUالزم از نظر
 خانم دکتر ستوده 

 پانل( )مسئول 
 آقای دکتر طالبی 

خانم دکتر 

 ولیزاده حاج

ارزیابی، طبقه 

بندی و اقدام 

سایر  الزم از نظر

بیماری های 

 متابولیک

14:30-

13:30 
 نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و پوسترها

15:30– 14 

کودک سالم 

و 

سیناسیواک

 ون

برنامه 

واکسیناسیون 

 کشوری
اقای دکتر 

 اسحاقی 

 پانل( )مسئول 

آقای دکتر 

 زهرایی 

آقای دکتر 

 خدابنده

عوارض ناشی از 

 تزریق 

 واکسن ها

چالشهای پیش رو 

در زمینه واکسن 

 های جدید

16:45– 

15:30 

پانل اخالق 

و سالمت 

 کودکان

 مالحظات اخالقی در 

بخش های مراقبت 

ویژه  های

نوزادان و 

های علمی  پژوهش

 در این حیطه

دکتر محمد 

 حیدرزاده

  پانل()مسئول 

 اکرمی  فروزان دکتر

مراقبت معنوی در  دکتر نرگس صادقی

بخش های مراقبت 

 ویژه نوزادان
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 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 پرسش و پاسخ 18-16:45

 پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر 
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 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 28/7/97شنبه  -روز سوم 

 امام خمینی )ره(بیمارستان 

برنامه  – 1397همایش بهداشت، سالمت و تکامل کودکان 

 پانل سالن اصلی)سالن عقیق(
 

 مدرس مباحث عنوان ساعت

9:30- 8 

 

کودک 

سالم و 

ارزیابی 

 تکامل

 

کلیات تکامل 

کودک سالم و 

اهمیت ارزیابی و 

 نقش تست ها 

خانم دکتر 

  نرجس جعفری
  پانل()مسئول 

آقای دکتر 

 برکاتی 
آقای دکتر  

 حیدرآبادی 
خانم دکتر 

 ابوالقاسمی

نقش عوامل محیطی 

در ارتقا یا 

سرکوب تکامل 

 کودکان 

 

نحوه مداخالت در 

اختالالت تکاملی 

منابع در دسترس )

 جهت مداخله (
معرفی برنامه 

جامع تکامل 

 کودکان در کشور

10:30-9:30 

کودک 

سالم و 

غربالگری 

 شنوایی

ارتباط 

بین 

ختالالت ا

شنوایی و 

گفتار 

 کودک

عواملی که کودک 

را در معرض خطر 

آسیب شنوایی 

قرار می دهد، 

شناسایی عوامل و 

 اقدامات الزم 

خانم دکتر 

سلیمانی 

 پانل( )مسئول 
دکتر منصوره 

 عادل قهرمان 
آقای دکتر 

  محمودیان
اقدامات 

پیشگیرانه و 

درمانی برای 

کودک در معرض 

آسیب شنوایی در 

 م سالمت کشورنظا
 

وضعیت موجود 

غربالگری شنوایی 

در مناطق مختلف 

کشور و سنین 

غربالگری شنوایی 

 در کودکان
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 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

اقدامات بعدی 

جهت کودکان 

شناسایی شده در 

غربالگری آسیب 

 شنوایی

 

 

 

انواع آسیب های 

شنوایی و تاثیر 

هریک در رشد 

ارتباط، گفتار، 

زبان، اجتماعی و 

ر یادگیری سواد د

 کودکان

چالش های موجود 

در رویکرد کار 

تیمی کودک مبتال 

به آسیب شنوایی 

و توصیه های 

برای  پیشنهادی

 بهبود وضعیت 

11– 10:30 
تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی

13- 11 

کودک 

سالم و 

غربالگری 

چربی خون 

در 

 -کودکان 

 چاقی

چاقی کودکان : 

ریف، تعا

اتیولوژی، 

 برخورد 

دکتر حسین 

شعبانی 

 میرزایی

 پانل( مسئول )
 دکتر زهرا حق

 شناس 
دکتر آسیه مصلی 

 نژاد 
 دکتر

 احمدی  احمد

خانم مریم 

 زیاد لو

بررسی و درمان 

 چاقی در کودکان

 

سندرم متابولیک 

 و عوارض چاقی 
 دیس لیپیدمی

نقش تغذیه در 

کودک سالم، 

و  درمان چاقی

 هیپر لیپیدمی
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 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

14:30 – 
13:30 

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 
 پوسترها

16:30-14 

ریزمغذی 

مکمل  -ها

یاری در 

 -کودکان 

مشاوره 

 تغذیه

وضعیت موجود ریز 

 مغذی ها در کشور
خانم دکتر  

)مسئول هاشمی 

  پانل(

خانم دکتر 

 عبدالهی 

  خانم مینایی 

مکمل یاری 

 کودکان در سیستم

 بهداشتی کشور
 

 پرسش و پاسخ 18-16:30

 پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر 
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 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 29/7/97یکشنبه -روز چهارم

 بیمارستان امام خمینی )ره(

برنامه  – 1397همایش بهداشت، سالمت و تکامل کودکان 

 پانل سالن اصلی)سالن عقیق(
 

 مدرس مباحث عنوان ساعت

9:30- 8 

کودک 

سالم و 

 پیشگیری

از 

حوادث، 

نقش 

سیاست 

های 

 (C4Dملی

جایگاه پیشگیری از 

آسیب های کودکان در 

برنامه ی کودک سالم 

 وزارت بهداشت

اقای دکتر 

 روشن فکر

)مسئول 

 پانل(
خانم دکتر 

ابوالقاسمی  

آقای 

عبدالرضا 

 کاشانی
دکتر لیال 

 محمدی نیا

ابتکار مشترک 

یونیسف و دفتر سالمت 

جمعیت، خانواده و 

وزارت بهداشت  مدارس

در تدوین سند ملی 

پیشگری از 

مصدمیتهای غیر عمد 

 کودکان

مصدومیت  پیشگیری از

ناشی از حوادث در 

مدارس؛ گزارش 

ابتکار انجام شده 

دانشکده علوم  در

 پزشکی گناباد

پیشگیری خانواده 

محور از حوادث 

خانگی؛ گزارشی از 

طرح مزدک)ابتکار 

اجتماع محور تکامل 

ولیه کودکی دوران ا

در یکی از محالت شهر 

 تهران

10:30-9:30 

سیمای 

مرگ 

نوزادان 

و کودکان 

 5زیر 
 سال کشور

گزارش مرگ نوزادان 

 کشور

گزارش مرگ کودکان 

 یک تا

 ماهه کشور 59 

آقای دکتر 

برکاتی 

)مسئول 

  پانل(
خانم دکتر 

 پناهی  شریعت

خانم  

 بخشنده 
آقای دکتر 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  44

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

حیدرزاده  

آقای دکتر 

 لهیحبیب ا

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و  10:30 –11

 بازدید از پوسترهای علمی

 

 

 

12-11 

کودک 

سالم و 

غربالگری 

 بینایی

غربالگری سالمت 

بینایی و چشم در 

رفتارها و ) نوزاد

رشد و نمو بینایی 

سالم و ظاهر چشم 

توجه و  - سالم

تعقیب؛ نگاه مرکزی، 

 -پایدار، ثابت 

 اهی انحراف چشم گهگ
 )با الگوی مشابه(

پروتکل ارجاع نوزاد 

 -نارس برای شبکیه

 -بازتاب نوری قرمز 

بازتاب نوری از سطح 

 قرنیه(

خانم دکتر 

)مسئول  رجوی

 پانل(
آقای دکتر 

 محمدی 
خانم دکتر  

معین فر  

خانم دکتر 

 رفیعی 
خانم دکتر 

 صافی

غربالگری سالمت 

بینایی در خردسالی 

 و پیش مدرسه 

حدت بینایی )گرفتن 

 با چارت اسنلن

نقش 

اتورفرکتومترهای 

تنبلی چشم  -دستی 

 آنیزومتروپیک 

)برنامه ملی 

 غربالگری(

مقاطع غربالگری و 

آشنایی با مراقبین 

 حرفه ای چشم

13-12 

شیر مادر 

چالش ها )

و سیاست 

 گذاری(

گزارش آنتروپومتری 

 شیر مادر

خانم دکتر 

پناهی  شریعت

)مسئول 

 پانل( آقای

سیاست گزاری و چالش 

های موجود تغذیه با 
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 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

  دکتر برکاتی شیر مادر

آقای دکتر 

 عبداللهی
آقای دکتر 

 راوری

 پرسش و پاسخ

14:30-

14:30 
 نماز و ناهار 

 اختتامیه 
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 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

  26/7/97پنجشنبه  -روز اول

 بیمارستان امام خمینی )ره( 

سالن  سالن الله

 بوستان
 سالن اصلی

 )سالن عقیق(
 انزم

Morning Report7-8 : مرکز طبی کودکان 
 8-9 افتتاحیه

 کلیات شیر مادر
) اهمیت ، مزایا و 

 تازه ها (

 خانم دکتر عزالدین 

احیای پایه 

 نوزاد

آقای دکتر 

 حبیب الهی

دکتر خانم  

 فصیح پور

خانم دکتر  

 علیزاده

خانم دکتر 

 آجودانیان

خانم  

 راستکار

آقای دکتر  

 فعال

برنامه ملی 

 مت کودکانسال
  –تاریخچه 

فعالیت ها و 

 افق پیش رو 
 سامانه سیب
آقای دکتر 

 برکاتی

) مسئول  

 پانل( 
خانم دکتر 

 شریعت پناهی 
خانم دکتر 

ابوالقاسمی  

 خانم شریفی

10:30- 

9 
تغذیه با شیر 

 -مادر: زردی 

 Late -نوزاد نارس

Preterm  آقای دکتر

 کاظمیان

رفه ها و تنفس و پذیرایی، بازدید از غ

 بازدید از پوسترهای علمی

11– 

10:30 

ده 

های  بیمارستان اقدام

 دوستدار کودک

 خانم دکتر 

 شریعت پناهی

احیای پایه 

 نوزاد

 )ادامه(

 کودک سالم

و پایش رشد 

از تولد تا 

 سالگی 5

خانم دکتر 

 طالچیان
) مسئول 

 پانل( 
خانم دکتر 

اسدآبادی 

خانم دکتر 

 ابوالقاسمی

13- 11 

 -ارزیابیپایش و 

 نرم افزار 

 )خانم بخشنده (

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها
 
 
 

14:30– 

13:30 
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 برنامه علمی 

 
 

دستورالعمل" شروع 

تغذیه با شیر 

مادر در ساعت اول 

تولد و تماس پوست 

با پوست مادر و 

 نوزاد "

خانم دکتر اهدایی 

 وند

احیای پایه 

 نوزاد

 )ادامه(

کودک سالم و 

غربالگری 

 نمیآ
خانم دکتر 

صباحت حقی) 

مسئول پانل( 

آقای دکتر -

 -کاوه جاسب 

آقای دکتر 

مجید وفایی 

خانم دکتر  -

ماندانا 

 تسبیحی

15:30– 

14 

ارائه گزارش 

های اجرایی  چالش

تغذیه با شیر مادر 

 در ساعت اول تولد

 خانم بخشنده

احیای پایه 

 نوزاد

 )ادامه(

غربالگری 

های ژنتیک 

برای سالمت 

 کودکان
آقای دکتر 

 طالبی

) مسئول 

 پانل ( 
خانم دکتر  

 باقر صاد 

خانم دکتر  

 حاج ولیزاده

16:45 – 

15:30 

چالش ها و 

راهکارهای اجرای 

برنامه ساعت اول 

 در سزارین

 خانم دکتر تفرشی

-18 پرسش و پاسخ

16:45 

  پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر
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 برنامه علمی 

 روز دوم

ن امام بیمارستا -27/7/97جمعه 

 خمینی )ره(
سالن اصلی)سالن  سالن بوستان سالن الله

 عقیق(
 زمان

Morning Report7-8 : مرکز طبی کودکان 

اقدامات 

عملی شیر 

 مادر

آقای دکتر 

 راوری 

احیای پایه 

 نوزاد

آقای دکتر 

 الهی حبیب

دکتر خانم 

 فصیح پور

خانم دکتر  

 علیزاده

خانم دکتر  

 آجودانیان

خانم 

 راستکار

ی دکتر اقا 

 فعال

کودک سالم و 
غربالگری فشار 

 خون
تغییر در سبک 

 زندگی

اقای دکتر 

 مجتهدی 

 ) مسئول پانل( 
 مجتبی دکتر 

 فاضل

 دکتر آرش عباسی

دکتر مریم  

 محمودی

9:30- 8 

اقدامات 

عملی شیر 

 مادر
آقای دکتر 

 راوری 

احیای پایه 

 نوزاد

 ) ادامه (

کودک سالم و 
غربالگری 
 هیپوتیروییدی

ی دکتر توکلی آقا

 زاده

 )مسئول پانل(  

ویسی  خانم دکتر

 زاده

10:30- 9:30 

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی 
11-10:30 

اقدامات 

عملی شیر 

 مادر

 ) ادامه (

 

احیای پایه 

 نوزاد

 ) ادامه (

کودک سالم و 
ارزیابی 

بدرفتاری با 
  کودک

اقای دکتر عفت 

 پناه 
 مسئول پانل(  )

 خادم خانم 

 یوسفی دکتر آقای

 نژاد

12- 11 

اقدامات 

عملی شیر 

 مادر

احیای پایه 

 نوزاد

 ) ادامه (

بیماری  غربالگری
های متابولیک و 

 PKUارثی شامل 
13-12 
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 برنامه علمی 

 خانم دکتر ستوده  ) ادامه (

 ) مسئول پانل(

اقای دکتر  

 طالبی

خانم دکتر حاج  

 ولیزاده

 

 
دید از غرفه ها و نماز و ناهار و باز

 پوسترها
14:30– 

13:30 

مشاوره 

 –شیر دهی 
Case 

discussion 
آقای دکتر 

 فرسار 
 آقای 

 دکتر

 راوری

15:30– 14 

کودک سالم و 

 واکسیناسیون

اقای دکتر  

 اسحاقی

 ) مسئول پانل(

آقای دکتر 

 زهرایی 

آقای دکتر  

 خدابنده 

15:30– 14 

16:45 – 15:30 

اخالق و سالمت  

 ن کودکا

آقای دکتر  

 حیدرزاده 
 ) مسئول پانل (

دکتر فروزان 

 اکرمی

دکتر نرگس  

 صادقی

16:45 – 
15:30 

 16:45-18 پرسش و پاسخ

  پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر

 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  50

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

 28/7/97شنبه  -روز سوم

 بیمارستان امام خمینی )ره( 

 سالن بوستان سالن الله
 سالن اصلی

 )سالن عقیق(
 زمان

 Morning Report 8-7طبی کودکان مرکز 

مراقبت آغوشی 

مادر و نوزاد 

و انواع 

 مراقبت آغوشی 

خانم دکتر 

 محققی

احیای پایه 

کودک ویژه 

 پزشک

 :خانمها 

 دکتر چگینی 

 دکتر یغمایی  

 :آقایان

دکتر محمد  

 پور

دکتر شریف  

 زاده 
 دکتر قریب 

 دکتر حبیبی

کودک سالم و 

ارزیابی 

 تکامل

خانم دکتر 

 فریجع

) مسئول  

 پانل(

آقای 

 دکتربرکاتی 

آقای دکتر  

حیدرآبادی 

خانم دکتر 

 ابوالقاسمی

8-9:30 

اقدامات  

انجام شده در 

زمینه مراقبت 

آغوشی خانم 

روشنک 

 وکیلیان

مراقبت آغوشی 

 و شیر مادر 

آقای دکتر 

 راوری

اصول بالینی 

در مراقبت 

آغوشی مادر و 

 نوزاد

 خانم گودرزی

یه احیای پا

 کودک

 )ادامه(

کودک سالم و 

غربالگری 

 شنوایی

ارتباط بین 

اختالالت 

شنوایی و 

 گفتار کودک

خانم دکتر 

 سلیمانی

 مسئول پانل( )

آقای دکتر  

محمودیان  

خانم دکتر 

 عادل قهرمان

10:30-9:30 

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 بازدید از پوسترهای علمی
 
 
 

11-10:30 
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 برنامه علمی 

 
 
 
 

 روند رشد

شیرخوار در 

تغذیه با شیر 

مادر شیر دهی 

مادر در برخی 

مالفرماسیون 

های مادرزادی 

و شرایط خاص 

شیرخوار ، 

GER  
خانم دکتر هللا 

 وردی 
احیای پایه 

 کودک

 ) ادامه (

کودک سالم و 

غربالگری 

چربی خون در 

 کودکان چاق

اقای دکتر 

 شعبانی

) مسئول 

 پانل( 

خانم دکتر حق 

 شناس 
خانم دکتر  

 مصلی نژاد

اقای دکتر  

 احمدی 
 خانم زیادلو 

13- 11 
مشکالت شایع 

شیرخواران 

شامل کولیک 

شیرخوارگی، 

آلرژی 

پروتئین 

گاوی، احتمال 

ناکافی بودن 

شیر و راه 

کار های 

افزایش شیر 

  مادر
دکتر مهناز 

 صادقیان

نماز و ناهار و بازدید از غرفه ها و 

 پوسترها

14:30– 

13:30 

بانک شیر 

 مادر
آقای دکتر  

 حسینی 
شیرین  

 شهیدی  خطیب

احیای پایه 

کودک ویژه 

 غیر پزشک

 :خانمها 

 دکتر چگینی 

 دکتر یغمایی  

  :آقایان

دکتر محمد 

ریز مغذی ها 

مکمل یاری  -

در کودکان 

 مشاوره تغذیه

خانم دکتر 

 هاشمی

مسئول  )

 پانل(

16:45– 14 
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 برنامه علمی 

 پور

دکتر شریف 

 زاده 
 دکتر قریب 

 دکتر حبیبی

خانم دکتر  

 عبدالهی

خانم دکتر 

 مینایی

 16:45-18 پرسش و پاسخ

  پذیرایی چای و قهوه در طول برنامه عصر
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 برنامه علمی 

 29/7/97یکشنبه-روز چهارم

 بیمارستان امام خمینی )ره( 

سالن  سالن الله

 بوستان
سالن اصلی)سالن 

 عقیق(
 زمان

Morning Report7-8 : مرکز طبی کودکان 

ابزار های 

غربالگری 

کامل ت

(ASQ) 
 :آقایان 

 دکتر زرکش
 دکتر

 لرنژاد
 حبیب دکتر

 الهی

 دالور دکتر

احیای پایه 

کودک ویژه 

 پزشک

 :خانمها 

 دکتر چگینی 

دکتر  

 یغمایی 

 :آقایان 

دکتر محمد 

 پور

دکتر شریف  

 زاده 
 قریب دکتر 

 حبیبی دکتر

کودک سالم و 

 پیشگیری

 از حوادث 

) نقش سیاست های 

 ((C4Dملی
روشن آقای دکتر 

 فکر

 ) مسئول پانل(

خانم دکتر 

 ابوالقاسمی

 آقای کاشانی 

خانم دکتر محمدی 

 نیا

9:30- 8 

ابزار های 

غربالگری 

تکامل 

(ASQ) 
 ) ادامه (

احیای پایه 

 کودک

 ) ادامه (

سیمای مرگ 

نوزادان و کودکان 

 سال کشور 5زیر 

آقای دکتر برکاتی 

 ) مسئول پانل(

  خانم دکتر شریعت 

 پناهی

 بخشندهخانم  

آقای دکتر  

 حیدرزاده 
 حبیب دکتر آقای 

 الهی

10:30-9:30 

تنفس و پذیرایی، بازدید از غرفه ها و 

 10:30-11 بازدید از پوسترهای علمی

ابزار های 

غربالگری 

تکامل 

(ASQ) 
 ) ادامه (

احیای پایه 

 کودک

 ) ادامه (

کودک سالم و 

 ارزیابی بینایی

خانم دکتر رجوی) 

 مسئول پانل(

 ای دکتر محمدی آق 

خانم دکتر معین 

 فر 

12- 11 
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 برنامه علمی 

 رفیعی دکتر خانم 

 صافی دکتر خانم

 

 

----------- 
احیای پایه 

 کودک

 ) ادامه(

گزارش 

 آنتروپومتری

) آقای دکتر 

 عبداللهی(

سیاستگزاری و 

چالش های موجود 

تغذیه با شیر 

 مادر

خانم دکتر شریعت 

پناهی )مسئول 

 -پانل(

آقای دکتر  

 برکاتی

 ی دکتر راوری آقا

آقای دکتر 

 عبداللهی

13-12 

 –14:30 نماز و ناهار 

13:30 

  هـاختتامی
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 برنامه علمی 

 26/7/97روز پنجشنبه  -سترپو

 10-11ساعت 

 عنوان گرایش داوران علمی
نام و نام 

 خانوادگی
 شماره

دکتر غالمرضا 

 زمانی

دکتر بهرام 

 یارعلی

 اعصاب

Evaluation of efficacy 

of low dosage 

topiramat with 

omega-3 in migraine 

prophylaxis of 

children 

دکتر 

 راضیه فالح
1.  

دکتر غالمرضا 

 زمانی

دکتر بهرام 

 یارعلی

 اعصاب

Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder 

and Anxiety in 

Children With 

Malignancy 

دکتر 

مجتبی 

 شرفخواه

2.  

دکتر غالمرضا 

 زمانی

دکتر بهرام 

 یارعلی

 اباعص

Whole Exome 

sequencing: well- 

designed step in non – 

syndromic intellectual 

disability definitive 

diagnosis 

دکتر سیما 

 بینافر
3.  

دکتر محمد 

 عفت پناه

دکتر 

محمدکاظم 

 بخشنده

 

روان 

 پزشکی

When Family 

challenge with 

Pediatric Cancer: A 

Family Management 

model 

ر دکت

منیژه 

 فیروزی

4.  

دکتر محمد 

 عفت پناه

دکتر 

محمدکاظم 

 بخشنده

روان 

 پزشکی

Investigating the 

relationship between 

the role of parents in 

promoting mental 

health of the child 

from the point of view 

of Islam 

دکتر سیده 

راضیه 

 حسینی

5.  

دکتر محمد 

 عفت پناه

دکتر 

محمدکاظم 

 بخشنده

روان 

 پزشکی

Can play effect on 

motor skills and 

cognitive flexibility in 

children with autism? 

دکتر 

بهنام 

 نوروزی

6.  

دکتر محمد 

 عفت پناه

روان 

 پزشکی
Review of related 

factors to child sexual 

دکتر الهه 

 سمامی
7.  
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 برنامه علمی 

دکتر 

محمدکاظم 

 بخشنده

abuse 

دکتر محسن 

 جعفری

تر حمید دک

 اسحاقی

 عفونی

Survey on laboratory 

tests findings of sepsis 

in neonatal ward of 

Madani hospital in 

Khorramabad 

دکتر مریم 

 رهنمازاده
8.  

دکتر محسن 

 جعفری

دکتر حمید 

 اسحاقی

 عفونی

The causative 

organisms of bacterial 

meningitis and their 

antimicrobial 

resistance profiles in 

Iranian children in 

2011-2016 

دکتر 

ستاره 

 ممیشی

9.  

دکتر محسن 

 جعفری

دکتر حمید 

 اسحاقی

 عفونی

Evaluation of 

Antibodies to MMR 

vaccine in children in 

khorramabad 

دکتر 

حمیدرضا 

شرکت 

 العباسیه

10.  

دکتر محسن 

 جعفری

دکتر حمید 

 اسحاقی

 عفونی

Epstein-Barr Virus-

Induced 

Hemophagocytic 

Lymphohistiocytosis 

دکتر محمد 

 کاجی یزدی
11.  

دکتر آرش 

 عباسی

دکتر 

سیدیوسف 

 مجتهدی

 عفونی

Survey of nosocomial 

infections and 

accompanied Factors 

in neonatal care unit 

and intensive care unit 

of Tabriz children 

hospital from April-

September 2017 

دکتر 

فاطمه 

عبدال 

 خانی

12.  

دکتر آرش 

 عباسی

دکتر 

سیدیوسف 

 مجتهدی

 کلیه

Correlation of random 

urinary calcium/ 

creatinine ratio with 

24-hour urine calcium 

in 2-16 year old in-

patients of bandar 

abbas pediatric 

hospital in 2015 

دکتر 

کامبیز 

 قاسمی

13.  

ش دکتر آر

 عباسی
 کلیه

Predisposing factors 

for hematuria in 

children 

دکتر 

احسان 
14.  
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 برنامه علمی 

دکتر 

سیدیوسف 

 مجتهدی

 ولوی

دکتر آرش 

 عباسی

دکتر 

سیدیوسف 

 مجتهدی

 کلیه
Enamel – renal 

syndrom 

دکتر شبنم 

 میالنی
15.  
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 برنامه علمی 

 27/7/97روز جمعه  -پوستر 

 10-11ساعت 
 

داوران 

 علمی
 عنوان گرایش

نام و 

نام 

 وادگیخان

 شماره

دکتر 

مجتبی 

فاضل 

دکتر 

پرستو 

 رستمی

 غدد

شناسایی 

موارد مبتال 

به کم کاری 

مادرزادی 

تیروئید طی 

 1385سالهای 

 1393تا 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

دکتر 

مهشید 

 احمدیان

1.  

دکتر 

مجتبی 

فاضل 

دکتر 

پرستو 

 رستمی

 غدد

Epidemiological 
study of 

congenital 
hypothyroidism 
in Lordegan city 

during 2011-
2017 

دکتر 

مهدی 

نادری 

 لردجانی

2.  

دکتر 

مجتبی 

فاضل 

دکتر 

پرستو 

 رستمی

 غدد

A new treatment 
for 2-

ketoglutaric 
aciduria: a case 

report 

دکتر 

 سیده 

صدیقه 

 مدنی

3.  

دکتر 

مجتبی 

فاضل 

دکتر 

پرستو 

 رستمی

 غدد

A case of H 
syndrome with a 
novel mutation 

in SLC29A3 

دکتر 

ریحانه 

محسنی 

 پور

4.  

دکتر رضا 

توکلی 

 زاده

دکتر 

بهناز 

 بازرگانی

 غدد

Evaluation of 
metabolic 

pattern of urine 
in children with 

Glutaric 
Acidemia Type 1 

by NMR 
spectroscopy 

دکتر 

 الهه 

صدری 

 اختریان

5.  
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 برنامه علمی 

دکتر رضا 

توکلی 

 زاده

دکتر 

بهناز 

 بازرگانی

 غدد

Investigation of 
the relationship 
between some 
nutrients, and 

ferritin and 
albumin with 
the body mass 
index (BMI) in 

children 
referred to 

Khorramabad 
Madani Hospital 

دکتر 

مهناز 

 مردانی

6.  

دکتر رضا 

توکلی 

 زاده

دکتر 

بهناز 

 بازرگانی

 غدد

Growth 
hormone 

deficiency in a 
patient with 
nephrogenic 

diabetes 
insipidus: a case 

report 

دکتر 

فاطمه 

 آقامهدی

7.  

دکتر رضا 

توکلی 

 زاده

دکتر 

بهناز 

 بازرگانی

 غدد

Lipid adrenal 
hyperplasia with 

cholestatic 
Jaundice 

دکتر 

فاطمه 

 صفاری

8.  

دکتر 

فاطمه 

سیاری 

فرد دکتر 

روح اله 

 شیرزادی

 غدد

Vitamin D 
deficiency in 

children under 
fifteen years old 
admitted to 523 

hospital of 
Urmia 

دکتر علی 

رضایی گل 

 میشه

9.  

دکتر 

فاطمه 

سیاری 

فرد دکتر 

روح اله 

 شیرزادی

 غدد

20/5/2018 A 
case report of 

congenital giant 
melanocytic 
nevus with 
ambiguous 

genitalia in an 1 
day neonate: A 

rare 
combination 

دکتر رضا 

 ماسکانی
10.  

دکتر  دکتر  Associate غدد 11.  
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 برنامه علمی 

فاطمه 

سیاری 

فرد دکتر 

روح اله 

 شیرزادی

Professor in 
Pathology 

فاطمه 

)الهام( 

 محجوب

دکتر 

داریوش 

فهیمی 

دکتر 

پیمان 

 صادقی

 روماتولوژی

Importance and 
clinical 

application of 
ANA in pediatric 

medicine 

 دکتر 

مهدیه 

 موسوی

12.  

دکتر 

داریوش 

فهیمی 

دکتر 

پیمان 

 صادقی

 ژنتیک

Allgrove 
syndrome in a 
29-month-old 

boy: a case 
report 

دکتر 

ریتا 

 باقریان

13.  

دکتر 

داریوش 

فهیمی 

دکتر 

پیمان 

 صادقی

 ارتوپدی

A case report of 
a 10-year-old 
baby’s broken 

hand 

دکتر 

الناز 

 عابدینی

14.  
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 برنامه علمی 

 28/7/97روز شنبه  -پوستر 

 10-11ساعت 

داوران 

 علمی
 عنوان گرایش

نام و 

نام 

 خانوادگی

 شماره

دکتر 

امیرحسین 

 موحدیان

دکتر رضا 

 شعبانیان

 قلب

Diaphragmatic 

paralysis is one of 

the serious 

complications of 

congenital heart 

surgery 

دکتر 

پروین 

اکبری 

 اسبق

1.  

دکتر 

ین امیرحس

 موحدیان

دکتر رضا 

 شعبانیان

 قلب

Evaluation the 

physical health of 

infants born 

under IVF 

compared to 

babies born with 

natural fertility 

دکتر 

نازنین 

 نعمتی

2.  

دکتر 

امیرحسین 

 موحدیان

دکتر رضا 

 شعبانیان

 قلب

Evaluation of left 

ventricular 

function in obese 

children without 

hypertension by a 

tissue Doppler 

imaging study 

دکتر 

یزدان 

 قندی

3.  

دکتر 

امیرحسین 

 موحدیان

دکتر رضا 

 شعبانیان

 قلب

The effect of oral 

midazolam and 

chloral hydrate 

before 

echocardiography 

in pediatric 

patients: a 

randomized 

double- blind 

clinical trial 
 

 

 

 

دکتر 

فرود 

 صالحی

4.  
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 برنامه علمی 

دکتر کوروش 

 وحیدشاهی

دکتر کیهان 

 صیادپور

 قلب

Evaluation of 

right ventricle 

function in 

children with 

secondary 

pulmonary 

hypertension by 

examining two-

dimensional 

echocardiography 

of strain and 

strain rate using 

speckle tracking 

دکتر 

ربابه 

 رجبی
5.  

دکتر کوروش 

 وحیدشاهی

دکتر کیهان 

 صیادپور

 قلب

Side effects of 
intravenous 

lidocaine versus 
magnesium 
sulphate on 
respiratory 

system effects of 
new borns in 

mothers under 
elective cesarian 

section with 
general 

anesthesia in 
azad university 
hospital in 2016 

and 2017 

دکتر 

مرجان 

 محمدنوری

6.  

دکتر کوروش 

 وحیدشاهی

دکتر کیهان 

 صیادپور

 قلب

Situs inversus 

totalis in 

newborn, 

literature review 

and a case report 

دکتر 

فاطمه 

 اقبالیان

7.  

دکتر کوروش 

 وحیدشاهی

دکتر کیهان 

 صیادپور

 قلب

Truncus 

arteriosus 

associated with 

double aortic 

arch in a patient 

with disgorge 

syndrome: a rare 

دکتر 

احسان 

آقایی 

 مقدم

8.  
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 برنامه علمی 

report 

دکتر کوروش 

 وحیدشاهی

دکتر کیهان 

 صیادپور

 قلب

A complicated 

endocardaitis due 

to staphylococcus 

aureus in an 11-

year-old girls: a 

rare case report 

دکتر 

 امینی
9.  

دکتر 

عصومه م

 عسگرشیرازی

دکتر 

کامبیز 

 افتخاری

 گوارش

Pelvic floor 

rehabilitation for 

children with 

bladder bowel 

dysfunction 

لیدا 

شریفی 

 راد

10.  

دکتر 

معصومه 

 عسگرشیرازی

دکتر 

کامبیز 

 افتخاری

 گوارش

Liver failure in 

children, etiology 

and clinical 

presentation; 262 

patients in study 

group 

روح دکتر 

اله 

عدالت 

 خواه

11.  

دکتر 

معصومه 

 عسگرشیرازی

دکتر 

کامبیز 

 افتخاری

 گوارش

The Effect of 

(KMC) Kangaroo 

Mother Care On 

Breastfeeding At 

The Time Of 

Discharge From 

The Neonatal 

Intensive Care 

Unit 

دکتر 

الهه 

 جهان

 

12.  

دکتر آرش 

 کالنتری

 دکتر میثم

 شریف زاده

 هماتولوژی

Evaluation of the 

Lipid Profile in 

Patients with 

Thalassemia 

Major in South 

Khorasan 

Province, Iran 

دکتر 

طیبه 

 چهکندی

13.  

دکتر آرش 

 کالنتری

دکتر میثم 

 ایمونولوژی

Gastrointestinal 

manifestations of 

Iranian patients 

with LRBA 

دکتر 

جواد 

 تفرجی

14.  
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 برنامه علمی 

 deficiency شریف زاده

دکتر آرش 

 کالنتری

دکتر میثم 

 شریف زاده

 آلرژی

Evaluation of 

quality of life in 

parents of 

children with 

asthma admitted 

in Tabriz 

Children’s 

Hospital in 1396 

دکتر 

شیوا 

 فرجی

15.  
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 برنامه علمی 

 29/7/97روز یکشنبه  -پوستر

 10-11ساعت 
 

داوران 

 علمی
 انعنو گرایش

نام و نام 

 خانوادگی
 شماره

دکتر 

پیمانه 

 علیزاده

دکتر 

بهاره 

 فصیح پور

 نوزادان

Outcome of very 
premature neonates 

in neonatal 
intensive cares unit 

دکتر 

کامران 

 دهقان

1.  

دکتر 

پیمانه 

 علیزاده

دکتر 

بهاره 

 فصیح پور

 نوزادان

Comparison of 
intermittent and 

continuous 
phototherapy to 

treat non-hemolytic 
moderate 

Hyperbilirubinemia 
in Term Infants: A 

Randomized, 
Controlled Trial 

 رویا دکتر 

طاهری 

 تفتی
2.  

دکتر 

پیمانه 

 علیزاده

دکتر 

بهاره 

 فصیح پور

 نوزادان

Evaluation of 
Glucose-6-
Phosphate 

Dehydrogenase 
Deficiency in Icteric 

Newborns 

دکتر 

بهناز 

 خامسان

3.  

دکتر 

پیمانه 

 علیزاده

دکتر 

بهاره 

 فصیح پور

 نوزادان

Probiotics Impact 
on Enteral Feeding 

Tolerance in 
Preterm Infants 

 دکتر سیده 

 زهره جاللی
4.  

دکتر 

مریم 

 سعیدی

دکتر 

مریم 

ویسی 

 زاده

 نوزادان

Association of High 
Risk Pregnancies 

and The Duration of 
Neonatal 

Hospitalization in 
Neonatal Intensive 
Care Unit in Kamali 

Hospital of Karaj 

دکتر 

 علیرضا 

 جشنی مطلق
5.  

دکتر 

مریم 

 سعیدی

 نوزادان
Newborns and 

Sepsis: An Overview 
of the Condition of 

دکتر 

محمدرضا 

 رهنمازاده
6.  
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 برنامه علمی 

دکتر 

مریم 

ویسی 

 زاده

Neonates 
Hospitalized with a 
Diagnosis of Sepsis 

دکتر 

مریم 

 سعیدی

دکتر 

مریم 

ویسی 

 زاده

 نوزادان

Complication of 
exchange 

transfusion in 
newborn 

دکتر 

فریبا 

 طرهانی
7.  

دکتر 

حمیده 

 شجری

دکتر 

الهه 

 امینی

 متفرقه

A review of 
pediatric 

assessment tools for 
sensory processing 

دکتر 

ن مرجا

 شهبازی

8.  

دکتر 

حمیده 

 شجری

دکتر 

الهه 

 امینی

 متفرقه

تاثیر روش های 

ارائه بازخورد 

خود تنظیمی 

برای یادگیری 

تکلیف هدف 

گیری در 

کودکان مبتال 

 به خام حرکتی

دکتر بهمن 

 حسنوند
9.  

دکتر 

حمیده 

 شجری

دکتر 

الهه 

 امینی

 متفرقه

Is there any 
relationship 

between selective 
kinetic exercise and 
quiet eyes in typical 

children? 

دکتر 

حمیده 

قربان 

 زاده

10.  

دکتر 

محمدرضا 

 زرکش

دکتر 

بهاره 

 یغمایی

 متفرقه

Improving of social 
skills and 

stereotype behavior 
with exercise 

therapy in children 
with Autism 

دکتر 

محبوبه 

غیور نجف 

 آبادی

11.  

دکتر 

محمدرضا 

 زرکش

دکتر 

بهاره 

 یغمایی

 متفرقه

Evaluation of the 
developmental 
status and its 

effective factors of 
one year old 

children based on 

دکتر 

قدسیه 

عبدالعلی 

 زاده

12.  
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 برنامه علمی 

ASQ questionnaire 
in Kalybar city in 

2017 

دکتر 

محمدرضا 

 زرکش

دکتر 

بهاره 

 یغمایی

 متفرقه

The Effect of Group 
Training on 

Prevention of 
Cardiovascular Risk 

Factors in 
Secondary School 

Students: The 
Application of 

Cognitive-Social 
Theory 

دکتر 

رضوان 

 فیضی

13.  

دکتر 

محمدرضا 

 زرکش

دکتر 

بهاره 

 یغمایی

 متفرقه

 Management ofا
non-nutritive 

sucking habit in 
children 

سارا دکتر 

لی توس

 حجتی

14.  

 

 

قابل توجه سخنرانان و اعضای محترم هیأت 

 رئیسه

   شکر از ضمن ت نده،  گزار کن ته بر کمی

ضا دارد  سخنران، تقا می  کاران گرا هم

سخنرانیها  مان  یق ز یت دق به رعا سبت  ن

ندگان  ند. اداره کن مل بفرمای جه کا تو

یت  عدم رعا صورت  ند در  سات ناچار جل

به  سبت  ند و ن تذکر ده ها  به آن قت،  و

 طع به موقع آن اقدام نمایند.ق

  باتوجه به تعداد کثیر مقاالت رسیده و

فوق  صی و  ضوعات تخص یه مو شش کل هت پو ج

ته  قی پذیرف قاالت تحقی یه م صی، کل تخص

 Oralشددده بدده صددورت ارائدده شددفاهی )
presentation)  دقیقده  10در محدوده زمانی

سخنرانان  لذا از  شد.  هد  ئه خوا ارا

ارائه خود را درخواست می گردد محتوای 

 براساس زمان تعیین شده تنظیم نمایند. 

 شدود از سخنرانان محتدرم درخواسدت مدی

بل  ساعت ق یک  حداقل  خود را  سالیدهای  ا

از زمددان سددخنرانی خددود بدده مسددئول 
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 برنامه علمی 

سالید  تاق ا قع در ا سالن وا سالیدهای  ا

 تحویل نمایند. 

  مقاالتی که به صورت پوستر پذیرفته شده

شده برابر فرم است باید در روز تعیین 

در  9تدا 8پوستر تعیین شدده از سداعت 

محدددل پوسدددترها )طبقددده دوم(  وارد 

کامپیوتر تعیین شده )پوستر تهیه شده 

در فلش شخصی به مسئول کامپیوتر پوستر 

ستر  صب پو پس از ن گردد.  شود(  ئه  ارا

 14تا  10ارائه دهندگان، باید از ساعت 

همددان روز در محددل نصددب پوسددتر حاضددر 

 باشند.

 شجویان و م شامل دان جوان  قین  قاالت محق

 3دستیاران روز یکشنبه در سالن شماره 
 برنامه ریزی شده است. 

  سه هر جل یان  سخ در پا سش و پا مان پر ز

پیش بینی شده لذا از سخنرانان محترم 

شود تا پایان جلسه در سالن درخواست می

 حضور داشته باشند.

  ظیم تاهی در تن صور و کو نه ق از هرگو

-ها و برگزاری جلسدات پدوزش مدیبرنامه
 طلبیم.

  های شما همکاران انتقادها و راهنمایی

های  مایش  نواقص در ه فع  جب ر یز مو عز

 آتی می گردد. 

  ظرات ست ن شمند ا ظور خواه مین من به ه

گزار  به بر توب  صورت مک به  خود را 

صندوق  یا در  ئه و  مایش ارا ندگان ه کن

 پیشنهادها بیندازید.
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 برنامه علمی 

 

 

 

 كنندگان گرامي قابل توجه شركت

سي  ساس برر مایش برا گزاري ه ته بر كمی

هدداي سددالهاي قبددل امسددال  نظرسددنجي

 Mainیدک را بده صدورت   هاي سالن برنامه

Lecture  و با فرصت كافي جهت پرسش و پاسخ

 كند.  برگزار مي

با توجه به محدودیت وقت و کثرت مقاالت 

ئه  صورت ارا به  قی  قاالت تحقی سیده، م ر

در  3و  2ی و در سدالن ا دقیقه 10شفاهی 

نظر گرفته شده است و ضمن استفاده شرکت 

مه ندگان از برنا لف از نتایج  کن های مخت

ند.  ستفاده نمای یز ا قین ن قات محق تحقی

نیز بده معرفدی بیمداران  2سالن شماره 

فراد  سط ا نان تو مورد آ حث در  لب و ب جا

با تجربه در زمینه آن درنظر گرفته شده 

دگان محتددرم اسددت. لددذا از شددرکت کنندد

شود با مطالعه دقیق برنامه،  درخواست می

مه حداکثر برنا شده  از  نی  پیش بی های 

 استفاده نمایند. 

قاء ترم در ارت ندگان مح شرکت کن ظرات    ن

لذا  بود.  هد  موثر خوا تی  شهای آ همای

خواهشمند است فرمهای نظرسنجی که در طی 

همایش و در سالنهای مختلف ارائه خواهد 

به یل و  یل  شد تکم سالن تحو سئولین  م

 نمایند.

صرًا در   ها منح فه  كه غر به آن جه  با تو

صوالت را  پذیرایي، مح ستراحت و  ساعات ا

في مي نمایند، لذا خواهشمند است در  معر

طول سخنرانیها در محل نمایشگاه ازدحام 

 نفرمایند. 

 

 

 كمیته برگزاري
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 برنامه علمی 

  

 ربانهم جلسات علمی
 کشوری و سومین همایش شازندهمین

 رپستاری کودکانهمایش بین المللی  

 

 1397 مهر ماه 29لغایت  26

 تاالر دکتر قریب

 مرکز طبی کودکان
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 برنامه علمی 

 

 

             26/7/97جلسه اول                   پنجشنبه   

 تاالر دکتر قریب      

9- 8  
افتتاحیه در سالن شماره یک)مشترک با همایش 

 بیماریهای کودکان(

05/9-
00/9 

 شروع برنامه پرستاری در تاالر دکتر قریب

 

پانل                                        26/7/97پنج شنبه   -جلسه دوم

 تاالر دکترقریب

 05/9 -00/10ساعت پانل: 
 موضوع پانل: اخالق و مراقبت با اطمینان به طبیعت

مسئول 

 پانل
خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی ) 

 دکتری پرستاری ، دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

خانم ها دکترافسانه صدوقی اصل)استادیار 

گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس(، 

آقایان : دکتر جمال الدین بیگ جانی 

ستادیار، دکترای آموزش پرستاری، دانشگاه )ا

ع.پ تهران(، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی 

 )استادیار دانشگاه ع.پ تهران(.

 

                     26/7/97پنجشنبه   -جلسه سوم

 پانل              تاالر دکترقریب

 00/10 -00/11ساعت پانل: 

 موضوع پانل: پرستاری کودکان و چالش های آن

مسئول 

 پانل
خانم دکتر شکوه ورعی)دکتری پرستاری، مدیر 

 پرستاری دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

خانم ها: اکرم السادات سادات حسینی 

)دکتری پرستاری ، دانشگاه ع.پ تهران(، 

تهمینه ناجی ) کارشناس پرستاری، دانشگاه 

ع.پ تهران(، دکتر شکوه ورعی )دکتری 

دانشگاه ع.پ  پرستاری، مدیر پرستاری

تهران(، آقای دکتر علیرضا نمازی شبستری 

 )استادیار دانشگاه ع.پ تهران(

30/11- 

00/11 
 استراحت و پذیرائی

 
جلسه چهارم                               پنجشنبه   

 تاالر دکتر قریب             26/7/1397
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 برنامه علمی 

00/12-

30/11 

سخنران 

 مدعو

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse 
practitioner From USA/U.K) 

New Approaches to 
Care in PICU 

 
 

                     26/7/97پنجشنبه   -جلسه پنجم

 پانل                          تاالر دکترقریب

 12 -13ساعت پانل: 

موضوع پانل: اهمیت رابطه مراقبت از رشد مغز 

واده نوزادان به خصوص نوزادان نارس با مراقبت خان

 NIDCAPمحور در بخش مراقبت ویژه نوزادان 

 مسئول پانل
دانشگاه  هیئت علمیخانم زهرا گودرزی )

 ع.پ تهران(

 اعضاء پانل

خانم ها: آمنه آبرون)کارشناس پرستاری، 

دانشگاه ع.پ تهران(، فرحناز اسدی 

فر)کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ 

ایران(، فاطمه بخشی )کارشناس ارشد 

NICU  ، دانشگاه ع.پ ایران(، فاطمه

، دانشگاه NICUربانی )کارشناس ارشد 

ع.پ بیرجند(، مژگان خسرو پور)کارشناس 

پرستاری، دانشگاه ع.پ ایران(، معصومه 

مقدسی )کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ 

 تهران(
 

جلسه هفتم                               پنجشنبه   

 تاالر دکتر قریب                      26/7/1397

00/14- 

30/13 

سخنران 

 مدعو

 Mattew Ian Norridge (RN, 
MSC, Nurse practitioner From 

U.K) 

Preparing 
appropriate 

specialist courses 
for post 

qualification nurses 

 نماز و ناهار 14 -30/14

ششم                               پنجشنبه   جلسه 

 تاالر دکتر قریب                      26/7/1397

30/13- 

00/13 

سخنران 

 مدعو

Stacy Darlene Marr(RN, MSC, 
Nurse practitioner From U.K) 

Positive and 
negative points of 
nursing teamwork 

in Iran 
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 برنامه علمی 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

                     26/7/97پنجشنبه   -جلسه هشتم

 تاالر دکترقریب          پانل               

 30/14 -30/15ساعت پانل : 

موضوع پانل: آموزش هنر و فنی است که تجارب را 

تکرار می کند: نقش پرستاران در الویت های بهبود 

حاصل از ارزیابی اثربخشی مراقبت های پرستاری در حین 

 ترخیص 
 و در منزل

مسئول 

 پانل
خانم فضیلت آسا )کارشناس پرستاری، 

 گاه ع.پ تهران(دانش

اعضاء 

 پانل

آقای دکتر جمال الدین بیگ جانی 

)استادیار، دکترای آموزش 

پرستاری،دانشگاه ع.پ تهران(، خانم ها: 

زینب فدائی)دانشجوی دکتری پرستاری از 

دانشگاه علوم پزشکی تهران(، سیده فاطمه 

قاسمی )دانشجوی دکتری پرستاری،دانشگاه 

 ع.پ تهران(

                     26/7/97نبه  پنجش -جلسه نهم

 پانل                          تاالر دکترقریب

 30/15-30/16ساعت پانل : 

  Pediatrics Carditis Managment And Nursing Careموضوع پانل: 
مسئول 

 پانل
خانم شیما زندیه )کارشناس پرستاری، 

 دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

پور )دانشجوی  خانم ها: پروا تقی

کارشناسی ارشد کودکان، دانشگاه ع.پ 

تهران(، شیمازندیه )کارشناس پرستاری، 

دانشگاه ع.پ تهران(، آقایان محمدکاویان 

)کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه ع.پ 

تهران(، دکتر محمدتقی مجنون )فوق تخصص 

 قلب اطفال، دانشگاه ع.پ تهران(
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 برنامه علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگروهی                                                           26/7/1397پنجشنبه 

 سالن زنجیره امید

 9 -11ساعت کارگاه : 
 ارتباط با کودک موضوع کارگاه : 

مسئول 

 کارگاه
مریم احمدی )کارشناس ارشد کودکان، خانم 

 دانشگاه ع.پ تهران(

 مدرس
مریم احمدی ) کارشناس ارشد خانم ها : 

شگاه ع.پ تهران ( ، زینب محبی ) کودکان، دان

 کارشناس ارشد کودکان، دانشگاه ع.پ تهران(

کارگروهی                                                           26/7/1397پنجشنبه 

 سالن زنجیره امید

 30/11 -13ساعت کارگاه : 

 گایدالین های نوزادان موضوع کارگاه : 

مسئول 

 کارگاه
تر نسرین محمودی) هیئت علمی دانشگاه خانم دک

 ع. پ زاهدان(

 مدرس

، NICUخانم ها زهرا اسکندری )کارشنارس ارشد 

دانشگاه ع.پ ایران(، دکتر نسرین محمودی) 

 هیئت علمی دانشگاه ع. پ زاهدان(



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  75
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 

 

           27/7/97جمعه           جلسه اول                 

 تاالر دکتر قریب                 

 تالوت قرآن کریم و خیر مقدم  8 -30/8

 
پانل                                             27/7/97جمعه   -جلسه سوم

 تاالر دکترقریب      

 9 -30/10ساعت پانل : 
 The Lung of Cardiopulmonary Bypassموضوع پانل: 

 مسئول پانل
خانم محبوبه مردی)کارشناس ارشد پرستاری، 

 دانشگاه ع.پ تهران(

 انلاعضاء پ

ها: منیژه آهنی )کارشناس ارشد  خانم

مراقبت های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، 

محبوبه مردی)کارشناس ارشد پرستاری ، 

دانشگاه ع.پ تهران(، آقایان دکتر علیرضا 

دهستانی )فوق تخصص جراحی قلب کودکان، 

دانشگاه ع.پ تهران( دکتر رضا شعبانیان ) 

اه ع.پ فوق تخصص جراحی قلب کودکان، دانشگ

 تهران(

 

 

 

جلسه دوم                               جمعه   

تاالر دکتر                                 27/7/1397

 قریب

9- 30/8 
 سخنران مدعو

 خانم دکتر ژیال میرالشاری

دانشیاردانشگاه ع.پ 

 تهران

انتقال 

 نوزاد

 براساس اصول

مراقبت 

 تکاملی

پانل                                                27/7/97جمعه   -جلسه چهارم

 تاالر دکترقریب

 30/10 -30/12ساعت پانل : 

  Education strategy to have an eligible from  university to  : موضوع پانل

hospital 
مسئول 

 پانل
س انجمن تکنولوژی آقای علی بروجردی علوی )رئی

 گردش خون برون پیکری ایران(
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 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

پانل                                                27/7/97جمعه   -ه پنجمجلس

 تاالر دکترقریب

 30/12 -30/13ساعت پانل: 

های اطفال در  ICUموضوع پانل: جنبه های مختلف کیفی 

 شرایط دشوار

مسئول 

 پانل
خانم سعیده محمدعلیزاده رستگار)کارشناس ارشد 

 تهران( مراقبت های ویژه، دانشگاه ع.پ

اعضاء 

 پانل

خانم ها: آزاده رحیمی )کارشناس ارشد 

مراقبت های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، 

فرشته صادقی )کارشناس ارشد مراقبتهای 

ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، سعیده 

محمدعلیزاده رستگار)کارشناس ارشد مراقبت 

های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، فریبا 

تاری، دانشگاه ع.پ کشتکاران )کارشناس پرس

 تهران(.
 

جلسه ششم                               جمعه   

تاالر دکتر                                 27/7/1397

 قریب

00/14-30/13 

 سخنران مدعو

 آقای دکتر محمد زنوزی

هیئت علمی مرکز 

تحقیقات مغز و شناخت 

وابسته به ستاد علوم 

 شناختی

Nursing Points in 
developmental  
Neuroscience 

 نماز و ناهار 30/14-00/14
 

اعضاء 

 پانل

خانم ها : منیژه آهنی )کارشناس ارشد مراقبت 

های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، محبوبه 

مردی)کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه ع.پ 

دکتر ژیال میرالشاری )دانشیار دانشگاه تهران(، 

ئیس وجردی علوی )رآقای علی برع.پ تهران (، 

 انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران (

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K)  

Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 
Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 

30/11-

00/11 
 پذیرایی و استراحت 

پانل                                                    27/7/97جمعه   -جلسه هفتم

 تاالر دکترقریب

 30/14 -30/15ساعت پانل: 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  77
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 

                           پانل              27/7/97جمعه   -جلسه هشتم

 تاالر دکترقریب

 30/15 -30/16ساعت پانل: 

موضوع پانل: هم افزایی آموزش و بالین برای ارتقاء سالمت 

 و مراقبت کودکان

 مسئول پانل
خانم دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی)دکتری 

 پرستاری، دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(

 اعضاء پانل

اء )کارشناس ارشد خانم ها : راحله رزم آر

NICU دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(، مرضیه ،

مصیبی )کارشناس ارشد کودکان، دانشگاه ع.پ 

 شهید بهشتی(، 

، NICUمریم مومنی اوریمی ) کارشناس ارشد 

دانشگاه ع.پ شهید بهشتی (، ترنم مومنی ) 

کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه ع.پ 

 شهید بهشتی(
 

                              27/7/1397جمعه 

کارگروهی                                 سالن 

 زنجیره امید

 30/8 -30/10ساعت کارگاه : 
 موضوع کارگاه : کنترل عفونت

مسئول 

 کارگاه
کنترل  خانم فاطمه اسفندیاری )سوپروایزر 

 مرکز طبی کودکان(عفونت 

 مدرسین
رل خانم فاطمه اسفندیاری )سوپروایزر کنت

 عفونت مرکز طبی کودکان(

 

                              27/7/1397جمعه 

کارگروهی                                 سالن 

 زنجیره امید

 30/10 -12ساعت کارگاه : 

 موضوع کارگاه : روش های ارایه علمی

 موضوع پانل: مراقبت مکمل در پرستاری کودکان
مسئول 

 پانل
ودی )استادیار، خانم دکتر فاطمه عالیی کرهر

 دانشگاه آزاد ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

خانم ها: زهرا مسلمان کهخا ژاله )دانشجوی 

کارشناسی ارشدپرستاری،دانشگاه آزاد ع.پ 

تهران (،  مرسا سادات میری جاغرق ) دانشجوی 

 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه ع.پ مشهد(
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 برنامه علمی 

مسئول 

 کارگاه
خانم دکتر مهناز سنجری )استادیار ، 

 دانشگاه ع.پ تهران(

 مدرسین
خانم ها: دکتر مهناز سنجری )استادیار، 

دانشگاه ع.پ تهران(، مریم اعال )دانشجوی 

 دکتری آموزش پزشکی، دانشگاه ع.پ ایران(

 

                              27/7/1397جمعه 

کارگروهی                                 سالن زنجیره 

 امید

 12 -14ساعت کارگاه : 

اه : روش های ارتقاء خودمراقبتی جسمی، موضوع کارگ

 روانی، اجتماعی و معنوی پرستار کودکان و خانواده ها
مسئول 

 کارگاه
دکتر لیدا نیک فرید)استادیار، دانشگاه 

 ع.پ شهید بهشتی(

 مدرسین

خانم ها: طاهره خان محمدزاده )کارشناس 

، دانشگاه ع.پ تهران(، دکتر لیدا NICUارشد 

ار، دانشگاه ع.پ شهید نیک فرید )استادی

 بهشتی(

 

 

 

 

 

               28/7/97جلسه اول                   شنبه   

 تاالر دکتر قریب

8- 7 
پیاده روی و پذیرایی صبحانه در پارک 

 الله به مناسبت هفته سالمت زنان

 تالوت قرآن کریم و خیر مقدم 8 -15/8

 

پانل                                                        28/7/97شنبه   -جلسه دوم

 تاالر دکترقریب

 15/8 -15/9ساعت پانل: 
: مسائل قانونی در ثبت گزارشات پرستاری در پانلموضوع 

 بخش های کودکان

مسئول 

 پانل

خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی )دکترای 

آموزش پرستاری،هیئت علمی دانشگاه ع.پ 

 تهران(



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  79
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

اعضاء 

 پانل

: دکتر بتول پورابولی )دکتری پرستای، خانم ها

 دکتر فاطمه حاجی باباییدانشگاه ع.پ تهران(، 

 ع.پئت علمی دانشگاه ،هیدکترای آموزش پرستاری)

(، دکتر آناهیتا معصوم پور)دکتری تهران

پرستاری، دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(، تهمینه 

ناجی ) کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ تهران( و 

امین نیکومنظری )دکتری حقوق کیفری، آقای دکتر 

 قاضی دادگستری(

 

جلسه سوم                               شنبه   

تاالر دکتر                                 28/7/1397

 قریب

اعضاء هیئت رئیسه : خانم ها دکتربتول پورابولی، دکتر 

 لیدا نیک فرید، لیال هاشمی

30/9- 15/9 

خانم فاطمه 

ابیتر  

 کارشناس پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 تهران

بررسی تاثیر رایحه 

درمانی بر درد ناشی از 

بیماری و پروسیجرهای 

درمانی در کودکان مقاله 

 مروری

45/9- 30/9 

خانم سولماز 

 رحمانی

 کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 تبریز

بررسی میزان آگاهی، 

نگرش و عملکرد پرستاران 

در خصوص بررسی و سنجش 

رد نوزادان در د

 بیمارستان کودکان تبریز

00/10- 

45/9 

خانم دکتر فاطمه 

 ابراهیم پور

 دکتری پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 تهران

کاربرد نظریه های 

 پرستاری
 در مراقبت از کودکان 

 

 

 

 

                     28/7/97شنبه   -جلسه چهارم

 پانل                           تاالر دکترقریب

 10 -11ت پانل : ساع

 & Nursing Preceptorship: Connecting Practice موضوع پانل:

Education 
مسئول 

 پانل
خانم دکتر شهال شهبازی)استادیار دانشگاه 

 ع.پ تبریز(
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 برنامه علمی 

اعضاء 

 پانل

خانم دکتر شهال شهبازی)استادیار دانشگاه 

ع.پ تبریز(، آقایان دکتر محمد ارشدی 

شگاه ع.پ بستان آبادی) استادیار دان

 تبریز(

30/11- 

00/11 
 استراحت و پذیرائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانل                                                28/7/97شنبه   -جلسه ششم

 تاالر دکترقریب

 12 -13ساعت پانل : 

موضوع پانل: چالش های دانشجویان آموزش پرستاری در 

آموزش نظری و بالینی درس مادران و نوزادان و کودکان و 

 ای آنراهکاره

مسئول 

 پانل
خانم سیدفاطمه قاسمی )هیئت علمی دانشگاه ع.پ 

 لرستان، دانشجوی دکتری دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

خانم ها: پروین آستی)هیئت علمی دانشگاه ع.پ 

لرستان(، زینب فدایی )دانشجوی دکتری پرستاری، 

دانشگاه ع.پ تهران(، دکتر اکرم سادات سادات 

ر دانشگاه ع.پ تهران( ،دکتر حسینی )استادیا

کبری کرمی )استادیار دانشگاه ع.پ لرستان(، 

دکتر فاطمه ولیزاده )استادیار دانشگاه ع.پ 

 لرستان(

 

 

 

 

 

جلسه هفتم                               شنبه   

 تاالر دکتر قریب                             28/7/1397
فاطمه خوش نوای  ها دکتر اعضاء هیئت رئیسه : خانم

 فومنی، الهه نیک زینت متین،

جلسه پنجم                               شنبه   

 تاالر دکتر قریب                          28/7/1397

00/12-30/11 

 سخنران مدعو

خانم دکتر افسانه 

 ارزانی

 دکتری پرستاری

 دانشگاه ع.پ بابل

مراقبت خانواده 

رای محور و اج

آن در بخش 

مراقبت ویژه 

 نوزادان
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 برنامه علمی 

 لیال هاشمی

15/13-

00/13 

خانم سمیه 

 موالیی

کارشناس 

 پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 تهران

Nurses' experiences in pain 
management of patients with a special 

look at children in emergency 
departments 

30/13-

15/13 

خانم سمیه 

 پوی

شناس کار

 پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 گیالن

Health literacy and Relationship with 
Child Caring Behaviors in mothers of 

Hospitalized Children 

45/13-

30/13 

خانم دکتر 

 کبری روانبخش

 دکتری پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 تبریز

Effect of a Supportive-Training 
Intervention on Mother-Infant 

Attachment 

00/14-

45/13 

خانم طاهره 

 الوند نژاد 

کارشناس 

 پرستاری

دانشگاه ع.پ 

 تبریز

The effect of mucoadhesive gel 
containing %1 Satureja hortensis 
extract on the severity of mucositis 

caused by chemotherapy in children: A 
double–blind clinical trial 

30/14- 

00/14 
 نماز و نهار

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه هشتم                               شنبه   
تاالر دکتر                                 28/7/1397

 قریب
اعضاء هیئت رئیسه : خانم ها دکتر افسانه ارزانی، 

 یرالشاریمزهرا دانشور عامری، دکتر ژیال 

15/15- 

00/15 

 خانم زهرا نجفی
دکتری دانشجوی 

 پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 تهران

چالش های مشارکت پدران 
در مراقبت از نوزادان 

 NICUبستری در 

30/15- 

15/15 

خانم دکتر 
پروانه عزت 

 آقاجری
 دکتری پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 مراغه

Exploring the consequences of 
culturally sensitive care in 

pediatric nursing: A qualitative 
study 

45/15- 
خانم شیوا 
 حاویزری

Effect of Prenatal Counseling on 
Exclusive Breastfeeding 
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 برنامه علمی 

 کارشناش پرستاری 30/15
دانشگاه ع.پ 

 تبریز

Frequency and Infant Weight 
Gain in Mothers with Previous 
Unsuccessful Breastfeeding : a 

randomised controlled trial 

00/16-

45/15 

خانم سعیده 
 سادات مرتضوی

 کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 همدان

Survey Of Health Literacy Of 
patients Referred To 

Occupational Therapy Clinics In 
Hamadan City 

15/16-

00/16 

خانم لیال احمدی 
 زاده

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 

 پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 تبریز

میزان حمایت های 
تاری از دیدگاه پرس

مادران نوزادان بستری 
در بخش مراقبت ویژه 
نوزادان بیمارستان 

 کودکان تبریز

30/16-

15/16 

 آقای علی پروهان
 کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ 

 تهران

بررسی اثربخشی آموزش 
مهارت های مدیریت 

استرس بر استرس شغلی 
پرستاران کودکان: مرور 

 سیستماتیک

45/16-

30/16 
 ندی و نتیجه گیریجمع ب
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 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 

 

 

 

                                         28/7/97شنبه  
 کارگروهی                      سالن زنجیره امید

 9 -14ساعت پانل: 
 Post Pediatric Cardiac Intensive Care: کارگاهموضوع 

مسئول 

 کارگاه
شد پرستاری، خانم محبوبه مردی )کارشناس ار

 دانشگاه ع.پ تهران(

 مدرسین

خانم ها : منیژه آهنی)کارشناس ارشد 

مراقبت های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، 

محبوبه مردی)کارشناس ارشد پرستاری، 

دکتر ژیال میرالشاری دانشگاه ع.پ تهران(، 

آقای دکتر  )دانشیار دانشگاه ع.پ تهران (،

.پ دانشگاه ع ICUبهداد قریب )فلوشیپ 

 تهران(

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K)  
Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 
Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         28/7/97شنبه  

 Skill Labسالن                        کارگروهی  

 9 -13ساعت پانل: 
 ریوی نوزاد -: احیای قلبیکارگاهموضوع 

مسئول 

 کارگاه
خانم اکرم دبیریان) کارشناس ارشد 

 کودکان، دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(

 مدرسین

خانم ها : فاطمه شهباز حسینیه ) کارشناس 

پرستاری، دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(، 

، NICUرزم آراء )کارشناس ارشد  راحله

دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(، مرضیه مصیبی 

)کارشناس ارشد کودکان، دانشگاه ع.پ شهید 

بهشتی(، فاطمه مغنی قرقی )کارشناس 

پرستاری، دکتری آناتومی، دانشگاه ع.پ 

شهید بهشتی(، الهام موسوی نسب )کارشناس 

ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه ع.پ شهید 

ترنم مومنی )کارشناس ارشد آموزش بهشتی(، 

 پزشکی، دانشگاه ع.پ شهید بهشتی(
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 برنامه علمی 

 

 

 

 

 

 

 

               29/7/97جلسه اول                   یکشنبه   

 تاالر دکتر قریب 

 تالوت قرآن کریم و خیر مقدم  8 -15/8

 

       پانل                                         29/7/97یکشنبه   -جلسه دوم
 تاالر دکترقریب

 15/8-15/9ساعت پانل : 
 موضوع پانل: رتینوپاتی نوزاد نارس و نقش پرستار در آن

مسئول 

 پانل
خانم دکتر راضیه سنگسری )فوق تخصص نوزادان، 

 دانشگاه ع.پ تهران( 

اعضاء 

 پانل

، NICUخانم ها: سمیه امامقلی )کارشناس ارشد 

)کارشناس دانشگاه ع.پ تهران(، نسرین بیاتی 

، دانشگاه ع.پ تهران(، ماهرخ NICUارشد 

گلدوست )کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ 

 تهران(
 

جلسه سوم                               یکشنبه   

تاالر دکتر                                 29/7/1397
 قریب

30/9-15/9 

 خانم زهرا جعفری

دانشجوی دکتری 

 پرستاری

بیت دانشگاه تر

 مدرس

مطالعه نیازهای والدین 

در بخش مراقبت ویژه 

نوزادان: یک مرور 

 سیستماتیک

45/9- 30/9 
 زهره عراقی

 NICUکارشناس ارشد 

 دانشگاه ع.پ مشهد

بررسی تأثیر مشاوره 

تلفنی بر تداوم انحصاری 

تغذیه با شیر مادر در 

مادران با نوزاد متولد 

هفته در  34-36شده 

ی بیمارستان بنت الهد

 1396بجنورد در سال 
 

                     29/7/97یکشنبه   -جلسه چهارم

 پانل                           تاالر دکترقریب

 45/9-11ساعت پانل : 
 TPNموضوع پانل: 
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 برنامه علمی 

 

 

 
پانل                                               29/7/97یکشنبه   -جلسه پنجم

 تاالر دکترقریب

 30/11 -14ساعت پانل: 

 ریوی کودک -وضوع پانل: احیای قلبیم
مسئول 

 پانل
، ICUآقای دکترمیثم شریف زاده )فلوشیپ 

 دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

خانم ها: منیژه آهنی )کارشناس ارشد مراقبت 

بهاره های ویژه، دانشگاه ع.پ تهران(، 

اکبرزاده )کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه 

ارشناس پرستاری، مریم بخشندی )کع.پ تهران(، 

دانشگاه ع.پ تهران(، ویدا تلیکانی )کارشناس 

پرستاری، دانشگاه ع.پ تهران (، فریبا 

چلویی)کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ تهران 

( ، ساناز شراری )کارشناس پرستاری، دانشگاه 

ع.پ تهران (، مریم شهریاری )کارشناس 

 پرستاری، دانشگاه ع.پ تهران(

30/14-

00/14 
 ز و نهارنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول 

 پانل
خانم  دکتر سعیده راوی )متخصص داروسازی 

 بالینی، دانشگاه ع.پ تهران(

اعضاء 

 پانل

سعیده راوی )متخصص داروسازی خانم ها: دکتر 

بالینی، دانشگاه ع.پ تهران( ، ساناز شراری 

 ) کارشناس پرستاری، دانشگاه ع.پ تهران(

30/11- 

00/11 
 استراحت و پذیرایی

 اختتامیه در سالن شماره یک 30/14
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  26/07/1397برنامه پوستر روز پنج شنبه 
 

 عنوان مقاله
نام ونام 

 خانوادگی
 ردیف

The effect of kangaroo mother care on mental 
health of mothers with premature infants 

دکترافسانه 

 ارزانی
 ج 1

ت مادر در مراقبت تاثیر مشارک

نوزاد نارس بر ارتقا رشد کوتاه 

 تکاملی -مدت و برآیندهای عصبی

  2 سمیه امامقلی

HPV Immunization challenges in adolescents 
دکترپرستو 

 اوجیان
3  

Mothers’ Cultural Beliefs about Weaning: A 
Cross-Sectional Study 

زهرا جنت 

 علیپور
4  

The study of the effectiveness of education for 
mothers of children admitted to infectious 
diseases in the Tabriz Children's Hospital 

مهناز 

 ابراهیمی
5  

امدیریت درد در نوزادان و کودکان با 

 های غیردارویی استفاده از روش
  6 مهناز احمدی

Randomized controlled trial of Triple P for 
parents of children with asthma or eczema: 
Effects on parenting and child behavior. 

دکترسیداحسان 

 اسدی
7  

The effect of infant massage and prone position 
on heart rate and blood Oxygen saturation level 
in preterm neonates: A randomized controlled 
trial 

 دکتراعظم

 الملوک الساق
8  

بررسی ارتباط بین عفونت های 

بیمارستانی و گروه های خونی در 

بیماران بستری در بیمارستان های 

-1391شهرستان شوشتر در سال های 

1396 

  9 محدثه ایزی

حضور خانواده در طی عملیات احیاء 

های  های تهاجمی در بخش مراقبت و روش
  10 مریم آبکتی
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 برنامه علمی 

 ویژه اطفال

پرستاري و لزوم بومي گایدالین هاي 

 سازي براي استفاده در بالین
  11 فضیلت آسا

Determine the causes of poisoning in children 
presented to the emergency pediatric of Shahid 
Sadoughi hospital in Yazd 

  12 فاطمه باغی

Impact of Instructions on the Developmental 
Status of Premature Infants on the Clinical 
Practice of Neonatal Intensive Care Unit (NICU )

Nurses 

  13 فاطمه بخشی

سوء رفتار با کودکان : کندو کاوی 

 در علت شناسی افزایش آمار

فهیمه بهجت 

  14 ذوالپیرانی

Family-oriented nursing in children with 
leukemia 

فرخنده 

 بهزادی
15  

بخش مراقبت  تاثیر کار گروهی در

ویژه نوزادان بر کاهش عفونت های 

 ناشی از مراقبین بهداشتی

  16 نسرین بیاتی

بررسی عملکرد ارتباطی پرستاران و 

رضایت از نحوه ارائه مراقبت از 

دیدگاه مادران نوزادان بستری در 

بخش های پرستاری مراقبتهای ویژه 

 نوزادان

دکتربتول 

 پورابولی
17  

Reviewing the effect of chamomile mouthwash in 
the prevention of oral mucositis caused by 
chemotherapy in Iranian children with acute 
lymphoblastic leukemia 

فاطمه پوردقت 

 کار
18  

Pain management in neonatal intensive care 
units: a qualitative study 

دکترزهرا 

هادیان 

 شیرازی

19  

اهی، نگرش و عملکرد بررسی آگ

والدین در رابطه با آموزش پیشگیری 

از سوء رفتار جنسی به کودکان 

 دبستانی

  20 پروین تترپور

بررسی اثر بخشی بازی های 

کامپیوتری و ویدویی بر عملکرد 

جسمانی کودکان مبتال به فلج مغزی 

 مقاله مروری

  21 فاطمه ترابی

Assessment of parental stress among parents of 
children with cancer 

  22 فرشته جواهری

  23 رضا حیدری فر سالمت کودکان
Clinical Audit of Parenteral Nutrition-related  فاطمه خاصی 24  
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nursing Care in Tabriz University of Medical 
Sciences NICU 

 پور
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  27/07/1397برنامه پوستر روز جمعه 

 عنوان مقاله
نام ونام 

 خانوادگی
ردی

 ف
The Effects of Acupressure on Physiological 
Indicators of Pain in Children Undergoing 
Tonsillectomy: A Randomized, Single-Blind, 
Placebo-Controlled Trial Study 

  1 سمیه پوی

تداوم مراقبت: یک الزام برای 

پرستاری کنونی در حیطه ی سالمت کودک 

 و خانواده

 خلیل نازیال

 زاده
2  

اعتقادات فرهنگی مادران مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی دانشکده 

علوم پزشکی مراغه در زمینه 

درمانهای سنتی برای کودکان مبتال به 

 گاستروانتریت

  3 فریبا خلیلی

تأثیر پیالتس قبل از شیردهی برمیزان 

اضطراب مادران و پاسخ های 

 فیزیولوژیک نوزادان

زهرا دانشور 

 مریعا
4  

روش کم تهاجهی در اجرای سورفکتانت: 

رویکردی نوین در درمان سندرم 

 دیسترس تنفسی نوزاد نارس

نازی دزواره 

 ای
5  

بررسی تاثیر ارتباط اعضای خانواده 

تا  3بر میزان پرخاشگری در کودکان 

 سال 6

  6 ناهید دهخدا

A Pilot Study on Assessing the Mothers' 
Perception of How to Manage the Pain of 
Neonates Admitted to the Neonatal Intensive Care 
Unit 

ام البنین 

 رحیمی
7  

Explaining the social component of adolescent 
spiritual health :meaningful connectedness and 

meaning to life 

  8 نغمه رزاقی

Neonate's Mortality prediction in Ghaem hospital 
of mashhad according two prediction model 

آرامش 

 رضاییان
9  

Evaluation of prevalence and factors affecting 
hypothyroidism in newborn infants Shahriar city 
from 1394-1397  

  10 سمیه زندیه

Association Admission Events in NICU with 
Developmental State of One- year-old children 

with the History of Prematurity in Ardabil ( 2015)  

زهرا سرداری 

 سیار
11  

بررسی تاثیر مداخالت غیر دارویی بر 

کیفیت خواب کودکان مبتال به لوسمی 
  12 مهسا سلمانی
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 برنامه علمی 

 مقاله مروری

بررسی اثر بخشی مداخالت روانشناختی 

خانواده محور در کودکان مبتال به 

 مطالعه مروری فلج مغزی

محمداقبال 

 حیدری
13  

بررسی تأثیر آموزش از طریق خانواده 

و همتا بر خود مراقبتی نوجوانان 

مبتال به دیابت نوع یک در بیمارستان 

 مرکز طبی

  14 ندا سلیمی

Performance Compatibility of NICU Nurses in 
Blood Culture Procedure 

  15 پریسا شاکر

های خود ارتتعیین اثربخشی آموزش مه

مراقبتی بر اعتماد به نفس و کیفیت 

سال دارای  8-12زندگی کودکان 

استوما بیمارستانهای منتخب شهر 

 1395تهران، سال 

نازنین 

 شاهدی جوقان
16  

خودمراقبتی در بیماران تحت شیمی 

 درمانی در بخشهای کودکان
ماریا 

 شعبانی راد
17  

بررسی تاثیر دوره های ورزشی بر سطح 

 شد در کودکانهورمون ر

ماجده 

 نبویان
18  

بررسی ارتباط .بین سوگ.مزمن و 

اعتقادات مذهبی در مادران کودکان 

مبتال.به بیماری های مزمن در 

  بیمارستان مرکز طبی کودکان

مریم شکوری 

پور قاسم 

 آبادی
19  

Evaluation of the quality of life of mothers with 
thalassemic children 

الهیار 

 یشهنواز
20  

-حمایتي-بررسی تاثیر برنامه آموزشي

مراقبتی مادر بر درد و میزان گریه 

 5-1ناشي از درد کولیک شیرخواران
 ماهه 

دکترطاهره 

 صادقی
21  

مقایسه تاثیر آشیانه ووضعیت دهی بر 

میزان درد و معیارهاي فیزیولوژیک 

 نوزادان ترم بعد از اعمال جراحی

  22 مریم خواجه

Nursing Information Systems: A New Approach to 
Improvement of Nursing Care 

ژیال صانعی 

 پور
23  

مراقبت کانگورویی مراقبتی ارزان ، 

 در دسترس و آرامش بخش
الهه نایب 

 لویی
24  
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  28/07/1397برنامه پوستر روز شنبه 

 عنوان مقاله
نام ونام 

 خانوادگی
ردی

 ف
بررسی استراتژی های کاهش خطاهای 

 ش های کودکاندارویی در بخ
پروین علی 

 محمدی
1  

CIC(Clean Intermittent Catheterization) 
مریم 

 علیجانی
2  

مقایسه دیدگاه پرستاران و 

خانواده های بیماران بستری در 

بیمارستان امام خمینی شهرستان 

خلخال در مورد مراقبیت خانواده 

 محور

فاطمه فتح 

 الهی
3  

دیدگاه مادران در رابطه با 

نواده محور در بخش مراقبت خا

 مراقبت های ویژه کودکان

  4 سولماز فالحی

بررسی اجرای طرح مراقبت های 

پرستاری در منزل نوزادان پرخطر 

 96شهرستان تبریز در سال 

فرزانه 

 قادری
5  

ارتقای کیفیت آموزش درس نظری 

بهداشت مادران و نوزادان 

دانشجویان کارشناسی پرستاری بر 

مطالعه  اساس چالش های جنسیتی :

 مشارکتی -ای اقدام پژوهی

  6 فاطمه قاسمی

چالش های مراقبت معنوی در 

 پرستاری کودکان
  7 راحله قاسمی

NICU nurses’ experiences of FCC: Amalgamation 
of hardship and thirst. 

فاطمه 

 قربانی
8  

The Effect of Music Therapy on Pain and 
Anxiety of Children Diagnosed with Leukemia 
during Bone Marrow Aspiration and Lumbar 
Puncture Procedures 

  9 نسرین قنبری

ارتباط الگوی مصرف مواد غذایی با 

میزان تحصیالت و شغل مادران دانش 

آموزان دوره اول متوسطه شهر 

 رامسر

هنگامه 

 کریمی
10  

سالمت روانی کودکان امروز، سالمت 

 روانی نسل های آینده

ه فاطم

 شیرینکام
11  

 کودک خالق
زهرا حقیقت 

 پسند
12  

نقش محوری خانواده در سالمت  هنگامه  13  
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 برنامه علمی 

 کریمی کودکان

تعامل بین تیم پرستاری، خانواده 

 و کودک بستری در بیمارستان
  14 لیال لطیفی

بررسی غربالگری اختالالت تکاملی 

ماهه شهرستان تبریزدر  12کودکان 

 96سال 

  15 مریم محمدی

جتماعی مادران بررسی مشکالت ا

 کودکان فلج مغزی
  16 راحله محمدی

بررسی آگاهی، نگرش وعملکرد 

والدین کودکان بستری در 

بیمارستان کودکان تبریز در خصوص 

 کنترل تب

وحیده 

 محمدیان
17  

تاثیر استنشاق بو و چشیدن شیر 

مادر بر شدت درد ناشی از خونگیری 

 وریدی در نوزادان

  18 آسیه مدرسی

Survey the effect of the implementation of 
practicum classes before entering 
undergraduate students in the pediatric 
internship unit on their knowledge level 

  19 وحید مرادی

تاثیر رژیم غذایی کم چرب بر 

وضعیت کلسترول سرم در کودکان 

 دچار دیس لیپیدمی

مژگان مهدوی 

 روشن
20  

Promotion of neonatal pain management in 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU): 
Participatory action research 

نسرین 

 مهرنوش
21  

معیارهای ضروری برای انجام 

 مراقبت کانگرویی

سایه 

 میرزاطاولی
22  

مقایسه بررسی وضعیت شناسایی 

مشکالت تکاملی کودکان قبل و بعد 

الگری از اجرای برنامه کشوری غرب

 تکامل کودکان در استان اصفهان

راهله 

 طغیانی
23  

Parent Perception of Family-Centered Care in 
pediatric settings in Iran  

دکتر پروانه 

 عزت آقاجری
24  
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  29/07/1397برنامه پوستر روز یکشنبه 

 عنوان مقاله
نام ونام 

 خانوادگی
ردی

 ف
مراقبت های فوری پس از عمل جراحی 

 ب باز قل

نسیم 

 میرزایی
1  

چالش های مدیریتی و بکارگیری 

پرسنل در بخش های کودکان و 

 نوجوانان

تهمینه 

 ناجی
2  

بررسی تأثیر آموزش اصول مدیریت 

درد در کودکان و نوزادان بر آگاهی 

و عملکرد پرستاران بخش اطفال و 

 مراقبت های ویژه نوزادان

فاطمه 

 نسیمی
3  

The Level of Availability and Use of Oral and 

Dental Health Services in 6-7 Years Old 

Children in Alboz province,Iran 

ژاله 

نصراله 

 نژاد
4  

Anxiety Assessment of Mothers of Neonates 
Admitted to the Neonatal Department of 
Shaheed Beheshti Medical Center in Maragheh, 
Iran 

  5 پریا نصیری

ررسی میزان اثربخشی آموزش به ب

مادران نوزادان دربخشهای نوزادان 

 بیمارستان کودکان تبریز NICUو

  6 رقیه نصیری

The Design of the Clinical Guideline for end of Life 
Care in Children with a Family-Centered 
Approach 

جالل 

 نورمحمدی
7  

Mobile Phone Addiction in adolescents 
نسترن 

 نوروزی
8  

نیازسنجی آموزشی مادران دارای 

کودکان بستری در بخش مراقبت های 

 ویژه کودکان

  9 پونه نویدی

بررسی انواع خطاهای پزشکی گزارش 

 شده در مرکز تخصصی کودکان اردبیل

نازیال 

 وثوقی
10  

چتر حمایتی والدین ایرانی هنگام 

 جراحی کودکشان : یک مطالعه کیفی

فاطمه 

 ولیزاده
11  

Understanding of nurses about their first 
encounter with death of a patient: an educational 
focus 

  12 لیال هاشمی

Pain management in neonatal intensive care 
units from the perspective of nurses 

  13 لطیف پناهی

The impact of abdominal massage on infant 

feeding in very low birth weight (w <1500 g) 
  14 فاطمه حامد
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تأثیر زندگی پراسترس بر اختالالت 

 عملکرد گوارشی)دفعی( کودکان

صغری لطفی 

 پور
15  

نقش پرستار در آموزش به بیماران 

مبتال به سیستیک فیبروز یس در کاهش 

 عوارض دریافت پانکرلیپاز

ستاره 

 قدیری
16  

 بررسی تاثیر برنامه آماده سازی

تغذیه ای بر طول مدت انتقال از 

تغذیه غیر دهانی به تغذیه کامل 

دهانی در نوزادان نارس بستری در 

 بخش مراقبت ویژه نوزادان

سمیه 

 رستملی
17  

 بهداشت دست
طاهره خان 

 محمدزاده
18  

COMPARISON OF THE EFFECT OF MULTIMEDIA 
TRAINING AND LECTURE ON PAIN 
MANAGEMENT OF PEDIATRIC NURSES AND 
THEIR PERCEPTION OF LEARNING 
SATISFACTION 

سامره 

  19 پورکریمی

چگونه می توان با سوگ والدین 

دارای نوزاد بدحال برخورد مناسبی 

 داشت

ماهرخ 

 گلدوست
20  

نحوه برخورد با خواهرو برادر در 

 مرگ نوزاد یا کودک

نوشین 

 شاهمردانی
21  

تاثیر بازی های بومی محلی بر 

شده نوجوانان شهر آمادگی ادارک 

 96-97خرم آباد در سال 

دکتر کبری 

 کرمی
22  
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Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 

8-9 Opening Ceremony (Hall no1) 

9:00-9:05 Welcome session ( Dr. Gharib's Hall) 

 

Thursday, October 18, 2018 
2018-10-18 

9:05- 10:00 

Ethics and care with confidence in nature 

Panel chair 
Dr Akram sadat Sadat Hosseini (Asistant Professor in 

Nursing-TUMS) 

Panel 
members  

Dr Afsaneh Sadoghi Asl (Asistant Professor in Nursing-

tarbiat modares university) 

Dr Jamaledin Bygjani (Asistant Professor in Nursing-TUMS) 

Dr Alireza Nikbakht Nasrabadi (Professor in Nursing-

TUMS) 

 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 
10:00-11:00 

Challenges in pediatric nursing 

Panel chair 
Dr Shokoh Varaei (PhD in Hospital Management , Nursing  
Management ,TUMS )  

Panel 
members  

Dr Akram sadat Sadat Hosseini (Asistant Professor in Nursing-
TUMS) 
Tahmine Naji ( Prdiatric Nurse- TUMS) 
Dr Shokoh Varaei (PhD in Hospital Management , Nursing  
Management ,TUMS ) 
Dr alirezanamazi (Professor in Nursing-TUMS) 

11:00-11:30 Refreshment time  

 

 

Thursday, October 18, 2018 
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2018-10-18 

11:00-12:00 

Invited speaker   

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse 

practitioner From USA/U.K) 

New Approaches 

to Care in PICU 

 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 
12:00-13:00 

The effect of NIDCAP on the neurostructural development of preterm 
infant in NIDCAP 

Panel chair 
Zahra Goodarzi(International Certified NIDCAP 
Professional) 

Panel members  

Amane Abrron (International Certified NIDCAP 
professional) 
Farahnaz Asadifar (Pediatric Nurse-IUMS) 
Fatemeh Bakhshi ( Neonatal Nurse specialist- IUMS)  
Fatemeh Rabani (Neonatal Nurse specialist) 

Mozhgan Khosrooupoor (Pediatric Nurse- IUMS) 

Masoumeh Moghadasi (Pediatric Nurse- TUMS) 
 

 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 

13:30-14:00 

Invited speaker 

 Mattew Ian Norridge 

(RN, MSC, Nurse 

practitioner From U.K) 

Preparing 
appropriate 

specialist courses 
for post 

qualification 
nurses 

14:00-14:30 Lunch 

 
 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 

13:00-13:30 

Invited speaker   
Stacy Darlene Marr(RN, MSC, 
Nurse practitioner From U.K) 

Positive and 
negative points 

of nursing 
teamwork in 

Iran 

Thursday, October 18, 2018 



                              

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  97
 شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 برنامه علمی 

 

 

 

Thursday, October 18, 2018 
2018-10-18 
11:30-13:00 

Neonatal : Guideline, reviews, statements, recommendation 

Work shop 
Zahra Eskandari (Neonatal Nurse Specialist, International 

Certified NIDCAP Professional - IUMS) 

Dr Nasrin Mahmoudi (PhD in Nursing - Zahedan) 

 

2018-10-18 
14:30-15:30 

The role of nurses in discharge planning and follow up 

Panel chair Fazilat Asa ( Pediatric Nurse- TUMS) 

Panel 
members  

Dr Jamaledin Bygjani (  Asistant Professor in Nursing-
TUMS),Zeinab Fadaei (PhD Nursing student- TUMS) 
Seyed Fatemeh Ghasemi ( PhD Nursing student- TUMS) 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 
15:30-16:30 

Pediatrics Carditis Managment And Nursing Care 

Panel chair Shima Zandieh ( Pediatric Nurse- TUMS) 

Panel 
members  

Parva Taghipoor ( Pediatric Nurse-TUMS) 

Shima Zandieh ( Pediatric Nurse- TUMS) 

Mohammad Kavian ( MSc in Critical Care, TUMS) 

Dr Mohammadtaghi Majnoon( Pediatric Cardiology 
specialist, TUMS) 
 

Thursday, October 18, 2018 

2018-10-18 
9:00-11:00 

Comunication with Children  

Work shop Maryam Ahmadi (MSC Pediatric Nursing-TUMS), Zeinab 
Mohebi ( MSC Pediatric Nursing-TUMS) 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 

8:30-9:00 
Dr Jila Mirlashari 

Associate Professor –TUMS 
Optimizing Neonatal 

Transfer Basd on 
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Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 
9:00-10:30 

The Lung of Cardiopulmonary Bypass 

Panel chair Mahboubeh Mardi (MSc Nursing , TUMS) 

Panel members  

Mahboubeh Mardi (MSc Nursing , TUMS), Manijeh Ahani 
(MSc in Critical Care, TUMS), Dr Alireza Dehestani (Pediatric 
cardiology specialist, TUMS ), Dr. Reza Shabanian (Pediatric 
cardiology specialist, TUMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 
12:30-13:30 

Challenges and work crisis facing critical care nurses in ICU 

Panel chair Saedeh Mahammadalizadeh Rastgar (MSC Nursing, TUMS) 

Invited speaker Delopmental Care  

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 
10:30-12:30 

Education strategy to have an eligible from  university to  hospital 

Panel chair 
Ali Borojerdi Alavi ( Chairman of the Association of Outbound 
Circulation Technologies of Iran) 

Panel 
members  

Mahboubeh Mardi (MSc Nursing , TUMS) 

Manijeh Ahani (MSc in Critical Care, TUMS) 

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K)  

Dr Jila mirlashari( Associate Professor –TUMS) 

Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 

Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 

11:00-11:30 Refreshment time  
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Panel 
members  

Azadeh Rahimi (MSC Nursing, TUMS) 

Fereshteh Sadeghi (MSC Nursing, TUMS) 

Saedeh Mahammadalizadeh rastgar (MSC Nursing, TUMS) 
Fariba Keshtkaran (Pediatric Nurse- TUMS) 

 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 

13:30-14:00 

Invited speaker 

Dr Mohmmad Zenozi 

Faculty of Brain and Cognitive 
Research Center 

Nursing Points in 

Developmental  

Neuroscience 

14:00-14:30 Lunch 
 

 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 
15:30-16:30 

Health promotion in Childeren :  The role of science and Practice 
together 

Panel chair 
Dr Azam Shirin Abadi Farahani ( Assistant Professor- 
Nursing School Shahid Beheshti )   

Panel 
members  

Raheleh Razm ara (Neonatal Nurse Specialist- Shahid 
Beheshti University ),Marzieh Mosayebi (Neonatal Nurse 
Specialist- Shahid Beheshti Uiversity),Maryam Momeni 
(Neonatal Nurse Specialist- Shahid Beheshti University) 
Taranom Momeni (MSC in Education - Shahid Beheshti 
University) 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 
14:30-15:30 

Pediatric palliative care 

Panel chair 
Dr Fatemeh Alaei Karahroudi(Assistant Professor, Azad 
University of Medical Sciences, Tehran) 

Panel members  

Zahra Mosalman ( MSC Nursing student-Azad University 
) 
Mersa sadat Miri ( MSC Nursing student- Mashhad 
 University) 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 

8:30-10:30 

The role of infectious control in hospital 

https://dictionary.abadis.ir/?LnType=fatoen&Word=آموزش
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Friday , October 19, 2018 

2018-10-19  

12:00- 14:00 

The role of self- care   

Work shop 
Dr Lida Nikfarid (Assistant Professor in Nursing-Shahid 
Beheshti University) 

Tahereh Khanmohammadzadeh (Neonatal Nurse 
Specialist-TUMS) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 

7:00-8:00 
Walking Together, Improving  Health of The 

Women(From Hospital To laleh park ) 

 

Work shop Fatemeh Esfandiary ( Infection Control Supervisor, 
CHMC,TUMS) 

Friday , October 19, 2018 

2018-10-19 

10:30-12:00 

Scientific Presentation 

Work shop Dr Mahnaz Sanjari (Assistant Professor in Nursing-TUMS) 

Maryam Ala (PhD Nursing Student- IUMS) 
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Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 
8:15-9:15 

Ethical responsibility of nurses 

Panel chair Dr Fatemeh Hajibabaei (PhD Nursing Education-TUMS) 

Panel 
members  

Dr Batol Pooraboli (PhD Nursing -TUMS) 

Dr Anahita Masoumpoor (PhD Nursing- Shahid Beheshti 
University) 

Tahmineh Naji ( Pediatric Nurse- TUMS) 

Dr Amin Nikoomanzar (PhD in Law and Judge) 

 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 

Session Members: Dr Batol Poor Aboli, , Dr lida Nikfarid ,Leila 
Hashemi 

9:15-9:30 
Fatemeh Torabi 

Pediatric Nurse  

TUMS 

A Survey on the Effect of 
Aromatherapy on Patient 
Disease and Therapeutic 
Procedures in Children 

9:30-9:45 

Solmaz Rahmani 

Pediatric Nurse 

Tabriz University  

A Survey on the 
Knowledge, Attitude and 

Practice of Nurses on 
Neonatal Pain 

Assessment and 
Evaluation in Tabriz 
Children's Hospital 

9:45-10:00 

Dr Fatemeh Ebrahimpoor 

PhD in Nursing 

TUMS 

Application of nursing 
theories in child care 

 

 

 

 

 
 

 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 
10:00-11:00 

 Nursing Preceptorship: Connecting Practice & Education 
 

Panel chair Dr  Shahla Shahbazi (Ph.D. in Nursing, Tabriz University 
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of Medical Sciences) 

Panel 
members  

Dr  Shahla Shahbazi (Ph.D. in Nursing, Tabriz University 
of Medical Sciences) 
Dr. Mohammad Arshadi Bostanabadi (Ph.D. in Nursing, 
Tabriz University of Medical Sciences) 

11:00-11:30 Refreshment time  

 

  

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 
12:00-13:00 

Challenges encountered by nursing student during practice of 
midwifery course 

Panel chair Seyed Fatemeh Ghasemi (PhD Nursing Student- TUMS ) 

Panel 
members  

Parvin Asti (Faculty Member, Lorestan University) 
Zeinab Fadaei (PhD Nursing Student- TUMS) 
Dr Akram sadat Sadat Hosseini (Assistant Professor in 
Nursing-TUMS) 
Dr Kobra Karami (Professor in Nursing-TUMS) 
Dr Fatemeh Valizadeh (Professor in Nursing-TUMS) 

 

 

 
 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 

Session members:dr khoshnava.f, nikzinat matin.e, hashemi.l 

 

13:00-13:15 
Somaye Molaee 

BS Nursing 

TUMS 

Nurses' experiences in pain 
management of patients with a special 

look at children in emergency 
Departments 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 

11:30-12:00 

Invited speaker 

Dr Afsaneh Arzani 

PhD in Nursing 

Babol University 

Family-based care 

and its 

implementation in the 

neonatal intensive 

care unit 
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13:15-13:30 

Somayeh Poye 

BS Nurse 

Gilan University  

Health literacy and Relationship with 
Child Caring Behaviors in mothers of 

Hospitalized Children 

13:30-13:45 

Dr Kobra 
Ravanbakhsh 

Tabriz university 

Effect of a Supportive-Training 
Intervention on Mother-Infant 

Attachment 

13:45-14:00 

Tahereh 
Alvandnezhad 

BS Nursing 

Tabriz University 

The effect of mucoadhesive gel 
containing 1 % Satureja hortensis 
extract on the severity of mucositis 

caused by chemotherapy in children: A 
double–blind clinical trial 

14:00-14:30 Lunch  
 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 

Session Members:Dr Afsaneh Arzani, Zahra Daneshvar, Dr Jila Mirlashari 

15:00-15:15 
Zahra Najafi 

PhD Nursing student 

TUMS 

Fathers Parents' Challenges in 
NICU Hospital Care 

15:15-15:30 
Dr Parvaneh Ezataghajari 

Maraghe University 

Exploring the consequences of 
culturally sensitive care in 

pediatric nursing: A qualitative 
study 

15:30-15:45 
Shiva Havizari 

BS  Nursing 
Tabriz University 

Effect of Prenatal Counseling on 
Exclusive Breastfeeding 

Frequency and Infant Weight 
Gain in Mothers with Previous 
Unsuccessful Breastfeeding : a 

randomised controlled trial 

15:45-16:00 
Saeedeh Mortazavi 

BS Nursing 

Hamedan University 

Survey Of Health Literacy Of 
patients Referred To 

Occupational Therapy Clinics In 
Hamadan City 

16:00-16:15 
Leila Ahmadizadeh 

MSc Student NICU 

Tabriz University 

The rate of nursing care from 
the viewpoint of mothers of 

infants admitted to the neonatal 
intensive care unit of Tabriz 

Children's Hospital 

16:15-16:30 
Ali Prohan 

BS Nursing 

TUMS 

Effectiveness of Stress 
Management Skills Training on 
Occupational Stress of Pediatric 

Nurses: A systematic review 



       

 

سی امین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان و  104

 ستاری کودکانشانزدهمین همایش پر

 

 برنامه علمی 

16:30-16:45 Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 
9:00-14:00 

Post Pediatric Cardiac Intensive Care 

Work shop 

Mahboubeh Mardi (MSC Nursing , TUMS), Manijeh Ahani (MSc 
in Critical Care, TUMS), Dr Jila Mirlashari( Associate Professor –
TUMS), Dr Behdad Gharib (Fellowship IUC- TUMS)  

Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K)  
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Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 

Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K) 
 

 

Saturday  , October 20, 2018 

2018-10-20 
9:00-13:00 

NRP 

Work shop 

Akram Dabirian(MSC Shahid Beheshti University) 
Fatemeh Shahbaz (Pediatric Nurse Shahid Beheshti University) 
Marzieh Mosayebi (Neonatal Nurse Specialist- Shahid Beheshti 
University) 
Fatemeh Moghani (Pediatric Nurse Shahid Beheshti University) 
Elham Mosavi (MSC in Education - Shahid Beheshti University) 
Taranom Momeni (MSC in Education - Shahid Beheshti 
University) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday  , October 21, 2018 

2018-10-21 
8:15-9:15 

The role of neonatal nurse in the prevention of retinopathy of 
prematurity 

Panel chair Dr Razieh Sangsari (Neonatologist- TUMS) 

Panel 
members  

Somayeh Emamgholi (MSC NICU-TUMS) 
Nasrin Bayati (MSC NICU-TUMS) 
Mahrokh Goldoust (pediatric Nurse- TUMS) 

 

Sunday  , October 21, 2018 

2018-10-21 

9:15-9:30 Zahra Jafari Studying Parents' Needs in 

https://dictionary.abadis.ir/?LnType=fatoen&Word=آموزش
https://dictionary.abadis.ir/?LnType=fatoen&Word=آموزش
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PhD Nursing Student 

Tarbiat Modares 
University 

Neonatal Intensive Care: A 
Systematic Review 

9:30-9:45 

Z ohre Araghi 

MSC NICU  

Mashhad University 

The effect of telephone 
counseling on the 

continued exclusivity of 
breastfeeding in mothers 

with a newborn born 34 34 
weeks at Bentolhadi 

hospital in Bojnourd in 
1396 

 

 

 

 

Sunday  , October 21, 2018 

2018-10-21 
11:30-14:00 

CPR 

Panel chair Dr Mysam Shrifzadeh (Fellowship ICU-TUMS) 

Panel 
members  

Manijeh Ahani (MSc in Critical Care- TUMS) 
Bahareh Akbarzadeh (MSC Prdiatric Nursing-TUMS) 
Maryam Bakhshandi (Pediatric Nurse- TUMS) 
Vida Telikani (Pediatric Nurse- TUMS) 
Fariba Cheloei (Pediatric Nurse- TUMS) 
Sanaz Sharari (Pediatric Nurse- TUMS) 
Maryam Shahryari(Pediatric Nurse- TUMS) 

14:00-14:30 Lunch 

 

Sunday , October 21, 2018 

2018-10-21 
9:45-11 

TPN 

Panel chair Dr Saede Ravi ( Clinical Pharmacologist-TUMS) 

Panel 
members  

Dr Saede Ravi ( Clinical Pharmacologist-TUMS) 

Sanaz Sharari (Pediatric Nurse- TUMS) 

11:00-11:30 Refreshment time  
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16:45-18:00 Closing ceremony  


