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 برنامه علمی 

 

 پیـام رئیس 
 های کودکان المللی بیماری مین همایش بینو یکسی 

 دهمین همایش پرستاری کودکانهفو 

 

 همکاران گرامی

  
 علاو   دانشگااااااا   در ساال  ها   روال طبا   کودکاا   بیماریهاا   المللی بین ساالنه همایش یکمین و سی

 ها   دارد افتخاار  کشاور  ها  دانشگا  میا  در کودکا  طب موزشیآ م کز ت ین قدیمی عنوا  به ته ا  پزشکی

 کودکاا   هاا   ج احای  مختلا   ها  گ ایش کودکا ، بیماریها  ها  تخصص فوق و متخصصین میزبا  سال

 و اجتمااعی  پزشکی کودکا ، رادیولوژ  اطفال، با م تبط تخصصی فوق و تخصصی ها  رشته عمومی، پزشکا 

 رشاته  ساای   و...( و ایمونولاوژ   بنیااد ،  ها  سلول بیوشیمی، ژنتیک،) پایه و عل مختل  ها  رشته محققین

 موفقیت با را همایش دور  سی ب گزار  تاکنو  دارد افتخار کنگ   این. باشد بیمار و سالم کودک با م تبط ها 

 ساممت  ارتقااء  در موفقیت از پس. نماید ایفا رشته این در کشور علمی ارتقاء در بسزائی سهم و داشته عهد  به

 اخیا   ساال  چناد  در تنفساااای،  و اساهالی  بیماریها  کنت ل و کودکا  می  و م گ کاهش کشور، در کودکا 

 در پزشاکی  مختلا   بخشاها   همکار  لزو  ب  اعتقاد با. است بود  ب گزارکنندگا  توجه مورد موضوعات محور

 تاا  اسات  شاد   ب گازار  پ ساتار   و زشکیپ بخش دو در گذشته سال شانزد  طی همایش این علمی همایشها 

 باا  علمای  تج بیاات  تباادل  ف صت و کودکا  طب زمینه در دانش بازآموز  ف صت نیز پ ستار  گ و  همکارا 

 و جاوا   محققاین  کلیاد   نقش باور با نیز گذشته سال یازد  طی. باشند داشته را پزشک همکارا  با و یکدیگ 

 باا  کودکاا   طاب  جاوا   محققین همایش عنوا  با بخشی کشور، علمی ارتقاء در پزشکی ها  گ و  دانشجویا 

 همایش این به ته ا  پزشکی علو  دانشگا  دانشجوئی پژوهشها  م کز و درخشا  استعدادها  کانو  همکار 

 خواهاد  اداماه  نیز یکمین و سی همایش در روند این. است گ فته ق ار دانشجویا  استقبال مورد که شد  افزود 

 و اسات  کشاور  کودکاا   طب تحقیقات حیطه به دستیارا  و دانشجویا  مشارکت جلب اقدا  این از هدف یافت

 خواهاد  تعلا   جوایز  پوست   و سخن انی بخش در ب گزید  مقاالت به بخش این در گذشته ها  سال همچو 

  توجاه  . همچنین در سال جار  به ارائه تج بیات و نظ یات تخصصی صااحبا  ف ایناد ساممت کودکاا    گ فت

 خاص مبذول شد  است.

 

 

 

 

 

 علی اکبر زینالودکتر  

 همایش رئیس
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 برنامه علمی 

 

 

 همایش ام دبیرانـپی
 

مین بار است که افتخار خدمت باه جامعاه پزشاکی و ب گازار  همایشای دیگا  از طاب        و یک سی

کودکا  نصیبما  گ دید  است. استقبال گست د  ف اگی ا  در ایان هماایش، ماا را نسابت باه ارتقااء       

اضاافه شاد  زمیناه     و یت همایش بیش از پیش متعهد می سازد. گست ش روز افزو  دامنه علو کیف

ها  همزما  جهت ارائاه دانشاها  ناوین در محورهاا  مختلا       پانلها  جدید ما را ب  آ  داشت که 

بالینی، پاراکلینیکی و علو  پایه در بیماریها  کودکاا  را در بخاش اصالی و جنبای هماایش ب گازار       

 م.نمایی

مقاالت پذی فته شد  همایش به صورت کتاب منتش  و در اختیاار شا کت کننادگا  قا ار خواهاد      

گ فت و پس از اتما  همایش از ط ی  سایت همایش موضوعات علمی به صورت الکت ونیک قا ار مای   

گی د. ب ا  اطمعات بیشت  در مورد چگونگی ارسال مقاله و ثبت ناا  در هماایش باه ساایت هماایش      

 ه ف مایید.م اجع

، ب نامه سه روز ادار  ژنتیک وزارت CFکارگا ، ب نامه دو روز   6پانل،  36همایش امسال به صورت 

سخن انی انتخاب شد  اسات. بکاارگی   اعیاا  هیعات علمای       80وزارت بهداشت و درما  و حدود 

 کودکا  س اس  کشور، مساابقه علمای جهات شا کت کننادگا  باا اهادا  جاوایز در تماا  پانلهاا از          

نفا  از پزشاکا  و    3000از نقاط قوت دیگ  این همایش ش کت بیش از ویژگیها  این همایش است. 

پ ستارا  س اس  کشور و ای انیا  خارج از کشور و ب خی محققین بنا  بین المللی است که ف صاتی را  

ایاه  ف اهم می آورد تا ضمن ممقات همکارا  قدیمی در محیطی دوستانه تباادل تج بیاات علمای و پ   

گذار  فعالیت ها  مشت ک تحقیقاتی صورت گی د. کمیته ب گزار  از کلیه همکارا  ب ا  ش کت در 

 همایش دعوت می نماید و مقد  شما را گ امی می دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 محمودرضا اشرفیدکتر 

 دبیر علمی همایش

 دکتر رضا شروین بدو

 دبیر اجرایی همایش
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 برنامه علمی 

 برگزارکنندگان:

 گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 با همکاری مرکز طبی کودکان)قطب علمی اطفال کشور(
 

 رئیس همایش

  علی اکبر زینالودکتر 

 

 دبیر علمی همایش

 )معاو  پژوهشی گ و  کودکا (محمودرضا اشرفیدکتر 
 

 ایی همایشدبیر اجر

 )رئیس بیمارستا  م کز طبی کودکا ( دکتر رضا شروین بدو

 www.iranpedcong.tums.ac.irآدرس سایت: 
 

 با همکاری:
 اعضای هیئت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 انجمن های علمی تخصصی و فوق تخصصی کودکان

 مراکز تحقیقاتی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ،بهداشته ژنتیک وزارت ادار

 جمهوری اسالمی ایران فرهنگستان علوم پزشکی
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 برنامه علمی 

 : وف الفبا()به ترتیب حراعضای کمیته علمی 
 ابوالقاسمی حسن دکت 

 دکت  حسن اتوکش
 دکت  ف حناک اسد 

 اسحاقی حمید دکت 
 دکت  محمودرضا اش فی

 دکت  سیدابوالفیل افجه ا 

 دکت  رضا ش وین بدو

 دکت  محمدرضا بلورساز
 دکت  علی ضا توسلی

 دوست ته انی مهد  دکت 
 دکت  محمد تقی حقی آشتیانی

 دکت  امی علی حمیدیه
   م تیی حیدر دکت

 دکت  غمم ضا خاتمی
 راور  محمود دکت 

 دکت  علی ربانی

 دکت  نیما رضایی

 دکت  سیدرضا رئیس ک می
 آذر رزاقی م یم دکت 

 دکت  علی اکب  زینالو
 زنوز  محمد دکت 
 س اج بهمن دکت 

 دکت  اش ف سماوات
 سیار  اکب  علی دکت 

 دکت  فاطمه سیار  ف د
 سنگس   راضیه دکت 

 ش یعت مامک دکت 
 زاد  ش ی  میثم دکت 

 دکت  کیها  صیادپور

 دکت  وحید ضیایی
 ک یمی...عبدا دکت 
 کدیور ملیحه دکت 
 زاد  کجبافعبدالمحمد  دکت 

 زاد  کوچک لیلی دکت 
 دکت  مجتبی گ جی
 دکت  بهداد ق یب 

 فقیهی تکتم دکت 
 فهیمی داریوش دکت 
 پنا  عفت محمد دکت 

 دکت  یحیی عقیقی
 هید عزالدین زنجانیدکت  نا

 غیاثی م یم دکت 
 دکت  محمد غف انی

 دکت  محمدرضا مدرسی

 دکت  الهه ملکا  راد

 دکت  مصطفی معین
 دکت  محمدتقی مجنو 

 دکت  مسعود محمدپور

 دکت  محمود محمد 
 محسنی محمدجواد دکت 

 دکت  ستار  ممیشی
 مسیبی زیبا دکت 

 دکت  مسعود موحد 
 پور مه ا  محمد دکت 

 مه زاد مهد  زاد   دکت 
 اش فی می  فاطمه دکت 

 دکت  کیوا  می نیا
 موسو  ف یناز دکت 

 م ند  علی ضا دکت سید

 دکت  ف ید  نجات

 نجفی مه   دکت 
 نی   فاطمه السادات دکت 

اعیاء هیات علمی گ و  کودکا  دانشگا  علو  

 پزشکی ته ا 





 : )به ترتیب حروف الفبا(اعضای کمیته اجرائی 
 مودرضا اش فیدکت  مح

  دکت  مه ناز الفت
 دکت  آتوسا بابامحمد 

 دکت  رضا ش وین بدو
 دکت  علی ضا توسلی

 دکت  المی ا حاج اسمعیلی معمار
 دکت  سار  حسین پور

 دکت  م تیی حیدر 
 دکت  زه   خاکی نژاد 

 دکت  ف زانه خواجه نور  

 دکت  علی ضا دشت پیما
 دکت  مهسا درودیا  مطل 

 نمادکت  کاظم ره
 دکت  فاطمه شی خانلو
 دکت  سمانه طالبی

 دکت  امی رضا ق یشی 

 سیدمهد  ق یشی

 دکت  فاطمه کازرونی 
 دکت  مجتبی گ جی

 دکت  نینا گوزلی اصل 

 دکت  محمدتقی مجنو 

 جواد محسنی محمد دکت  

 دکت  کیوا  می نیا 
 
 

 شعله اک امی
 حوریه باالخانی
 پ ستو بیات
 نس ین خبی  
 م یم درودیا 
 سجاد رحیمی
 علی ضا رضایی
 مونا زند  دل 

 رحیم شی نژاد
 به ا  فمحی
 حبیبه ک یمی
  شیبا کیا  مه 
 رحیم محمود 
  بهمن می زایی
 محسن نادر 
 علی نعلب ا 

  اعظم وحدت حسینی
 م یم یاممیی
 لیم یوسفی
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 برنامه علمی 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 امام  اهیاتالر مجموهع  رد اهربانهم سخنرانی
 تان امام خمینی بیمارس 

  

 
Scientific Sessions 
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 برنامه علمی 

 عقیق تاالر 9/8/98پنج شنبه  

 (بیمارستان امام خمینی)
 

 

 سخنران موضوع تساع

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  منصور به امی رشد و توسعه م کز طبی کودکا  8:55-8:40

9:15-8:55 
Urinary polyoma virus(BKV)as a Potential 

biomarker for diagnosis of neonatal 
hydronephrosis 

 (کایراش ام دانشگا  دکت  ف حناک اسد )

 جلسه اول: 

 بیماریهای شایع جراحی های کودکان برخورد باپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ف ید  نجاتگرداننده: 

10:30-9:15 

Acute Scorotom 
 آنورکتال مالفورمیشن

 اورژانس ها  شایع ج احی اطفال 

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  احمد خال  نژاد

  )د.ع.پ.ته ا (دکت  بهار اشجعی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  م یم قوامی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  زه   حبیبی اطفال  ت وما  س 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  سید رامین حاج زرگ باشی ب خورد با بیمار  ها  شایع ارتوپد 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه دوم:

11:30-11:00 Crohn Disease Prof GenevieveVeereman 

(Hospital UZ Brussels) 

 مدیریت و درمان بیماریهای شایع سرپایی نوزادانپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  زیبا مسیبی گرداننده:

 )د.ع.پ.ای ا (دکت  ف هاد چوبدار کونژونکتیویت 12:30-11:30

 دکت  مینو فمحی)د.ع.پ.شهیدبهشتی( ایکت  طول کشید  

 ا (دکت  ف زانه عباسی)د.ع.پ.ته  هیپوتی وئید 

 دکت  ف زانه معتمد)د.ع.پ.ته ا ( کولیک

 :سومجلسه 

 ژنتیک و صرع کودکانپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  رضا ش وین بدو گرداننده:

 ژنتیک و ص ع کودکا  13:45-12:30

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  محمد غف انی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  محمود محمد 

 دکت  غمم ضا زمانی)د.ع.پ.ته ا (

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  رضا ش وین بدو

 دکت  م یم رفعتی)م کز نسل امید(

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:45

8:00-7:00 
 )دکتر وحید ضیایی(معرفی موارد جالب بیماریهای کودکان

  )دکتر بهداد قریب(مسابقه علمی

 افتتاحیه جلسه

 افتتاحیه -ق آ  و س ود جمهور  اسممی ای ا  8:40-8:00
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 برنامه علمی 

 :چهارمجلسه 

 و درمان اختالالت پالکت یبررسپانل 

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  حسن ابوالقاسمیگرداننده: 

15:45-14:30 

 د.ع.پ.زاهدا ()در نامجید دکت   کلیات پمکت

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  حسن ابوالقاسمی  ت ومبوسیتوپنی در نوزادا 

 )د.ع.پ.ته ا (سیدمحمدکاظم نوربخشدکت   ت ومبوسیتوزیس

ITP د.ع.پ.ته ا (دکت  الها  شاهقلی( 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ف زاد کمپانی ت ومبوسیتوپنی در عفونتها

 : پنجمجلسه 

 ی، مدیریت و درمان نارسایی کلیهپیشگیرپانل 

 )د.ع.پ.ای ا (دکت  حسن اتوکشگرداننده: 

17:00-15:45 

 )د.ع.پ.مشهد(دکت  انوش آذرف  مدی یت نارسایی حاد کلیه 

 )د.ع.پ.زاهدا (دکت  سیمین صادقی بجد درما  نارسایی حاد کلیه

 ()د.ع.پ.ک مانشا دکت  محمدرضا توحید  مدی یت نارسایی مزمن کلیه

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  فهیمه عسگ یا  درما  نارسایی مزمن کلیه

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  سیدیوس  مجتهد  پیشگی   از نارسایی حاد و مزمن کلیه

  پذی ایی: چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 عقیق تاالر 10/8/98 جمعه

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

8:00-7:00 
 )دکتر علی اکبر زینالو(موارد جالب بیماریهای کودکان معرفی

 (علیرضا شفیعی)دکتر مسابقه علمی

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول: 

 School Performance Failure پانل

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  محمودرضا اش فی گرداننده:

9:30-8:00 
School performance failure  

 عملک د مدرسه تیعد  موفق

 )د.ع.پ.ته ا (محمودرضا اش فی دکت 

  )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  پ وانه ک یم زاد 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  علی ضا توسلی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  م تیی حیدر 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  جواد عمقبندراد

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  حمیدرضا پوراعتماد

 : دومجلسه 

 کبد چربپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)کت  مه   نجفید گرداننده:

10:30-9:30 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  غممحسین فمحی اپیدمیولوژ  و ریسک فاکتورها

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  حسین علی مدد  تعاری  م بوط به کبد چ ب

 (ای ا .پ.ع.د)الها  طمچیا دکت   عمئم و تشخیص

 ته ا (.پ.ع.د)ف همند دکت  فاطمه دیابت(...قلبی)عوارض دیگ  چاقی -درما  

 ته ا (.پ.ع.ددکت  کامبیز افتخار ) عوارض چاقی 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 وم: جلسه س

 ژنتیک بالینی/ تست ها و ارزش تشخیصی آنها پانل 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  محمدتقی آشتیانی گرداننده:

12:30-11:00 

  ته ا (.پ.ع.)ددکت  محمد واسعی اندیکاسیونها  درخواست تستها  ژنتیک و پ   آنالیز ملکولی در آزمایشگا 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  آیلین آذر  اصول مشاور  ژنتیک

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  معین الدین صفو  تقسیم بند  مولکولی سیتوژنتیک و لوکمی

Fragile X syndrome  ته ا (.پ.ع.)ددکت  م یم ستود 

  ته ا (.پ.ع.)دحسینی ف زانهدکت   دیسمورفیسم

 :چهارمجلسه 

 هیپرتانسیون پانل 

  ته ا (.پ.ع.)ددکت  داریوش فهیمی گرداننده:

  ته ا (.پ.ع.)ددکت  داریوش فهیمی سی  فشار خو  در کودکا  13:30-12:30
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 برنامه علمی 

  ته ا (.پ.ع.)دیدکت  بهناز بازرگان دچار هیپ تانسیو مع فی بیمارس پایی  12:30

  (شهیدبهشتی.پ.ع.)ددکت  معصومه محکم  با ک یز هیپ تانسیو مع فی بیمار بست   

  ته ا (.پ.ع.)ددکت  مستانه مقتدر  مع فی داروها  مهم و شایع در کنت ل فشار خو  

  پ سش و پاسخ

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

 : پنجمجلسه 

 و درمان ییغذا میو رژ فالکسیرپانل 

  (شهیدبهشتی.پ.ع.)ددکت  علی اکب  سیار  گرداننده:

16:00-14:30 

 د.ع.پ.آزاد(حامد شف )دکت   GERDکلیات 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  غمم ضا خاتمی GERDبیمار  ها و عمئم تقلید کنند  

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.دکت  ف ید ایما  زاد  GERD تشخیص

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.دکت  علی اکب  سیار  GERD رما د

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.دکت  کتایو  خاتمی GERD رژیم مادر شی خوار مبتم به

 )د.ع.پ.بابل(رضا اسماعیلیدکت  محمد GERDپوزیشن و رژیم درما  در کودکا  مبتم به 

 :ششمجلسه 

 کانددر کو یانسفالوپاتپانل 

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.یمیک ...دکت  عبدا گرداننده:

17:30-16:00 
 کا  دانسفالوپاتی در کو

 ارائه مورد و بحث جمعی

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.یمیک ...دکت  عبدا

 (شهیدبهشتی)د.ع.پ.زاد میفه  ضایعلدیدکت  س

 (شهیدبهشتی)د.ع.پ.یدکت  رکسانا منصور قناع

  )د.ع.پ.ای ا (ف  احیس نی یدکت  ش

م کز تحقیقات اعصاب نیکخوا ) دکت  علی

 (کودکا 

 پ سش و پاسخ

 پذی ایی چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

  عقیق تاالر 11/8/98شنبه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 رفی موارد جالب بیماریهای کودکان)دکتر رضا شروین بدو(مع 8:00-7:00

 )دکتر حسین علی مددی(مسابقه علمی

 سخنران موضوع ساعت

 ته ا (.پ.ع.نیما رضایی)د دکت  ب خورد با بیمارا  نقص ایمنی اولیه در کودکا  8:15-8

 جلسه اول: 

 در کودکانآندوکاردیت پانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  علی اکب  زینالو گرداننده:

9:30-8:15 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  علی اکب  زینالو جدید( –پ وتکل قدیم )معیار ها  تشخیصی اندوکاردیت

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  احسا  آقایی مقد  ( CTاکوکاردیوگ افی و )تشخیص غی بالینی

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  علی اکب  رهب   منش اندوکاردیت با ج   ها  غی  معمول

 (الب ز.پ.ع.د)دکت  م ضیه توکل سیما  اندوکاردیت در بیمارا  با نقص ایمنی

 (شهیدبهشتی.پ.ع.د)شاهیدکت کوروش وحید جدید( -دیمپ وفیمکسی اندوکاردیت/مقایسه)پ وتکل ق

  پ سش و پاسخ

 جلسه دوم: 

 آلرژی غذایی و بحث در مورد بیمارانپانل 
 ته ا (.پ.ع.د)دکت  مسعود موحد  گرداننده:

 مورد آل ژ  غذایی و بحث در مورد بیمارا  2مع فی  10:30-9:30
 

  دکت  مسعود موحد )د.ع.پ.ته ا (
  )د.ع.پ.ته ا (یدرضا فیل الهدکت  محم
  )د.ع.پ.ته ا (فاطمه ف همند دکت 
  )د.ع.پ.ته ا (یمیرح اریماز دکت 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه سوم:

 (شهیدبهشتی)د.ع.پ.پ وفسور محمدحسین سلطانزاد  تب مالت 11:15-11:00

 سیناسون پانل واک
 ته ا (.پ.ع.د)دکت  ستار  ممیشی گرداننده:

12:30-11:15 

 وزارت بهداشت()دکت  محسن زه ایی تاییدیه حذف س خک و س خجه در ای ا  
  ته ا (.پ.ع.)ددکت  محمدرضا عبدالصالحی انواع واکسن ها  آنفلونزا  جدید

 (مازندرا .پ.ع.)ددکت  محمدصادق رضایی پاپیلوما وی وس
  (ک مانشا .پ.ع.)ددکت  کیقباد قدی   کسن واریسم و روتاوی وس وا

  ته ا (.پ.ع.)ددکت  ستار  ممیشی پ سش و پاسخ واکسن ها  پ   ونار

 جلسه چهارم:

 و درمان یریگیپ ص،یتشخ معرفی بیمار کیپیآت یکاوازاکپانل  
 ته ا (.پ.ع.دکت  وحید ضیایی)د گرداننده:

 و درما    یگیپ ص،یتشخ مع فی بیمار کیپیآت یاکپانل کاواز 13:45-12:30
 ته ا (.پ.ع.)ددکت  یحیی عقیقی
 ته ا (.پ.ع.دکت  وحید ضیایی)د
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 برنامه علمی 

 ته ا (.پ.ع.ددکت  سیدرضا رئیس ک می)

 ته ا (.پ.ع.ددکت  پیما  صادقی)

 ته ا (.پ.ع.ددکت  محمد حسن م اد  نژاد)

  ته ا (.پ.ع.ددکت  احسا  آقایی مقد )

14:30-13:45 
 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها

 پنجم:جلسه 

 هیپرپالزی مادرزادی آدرنال/ ابهام جنسیپانل 

 ای ا (.پ.ع.)ددکت  م یم رزاقی آذر گرداننده:

15:45-14:30 

 ای ا (.پ.ع.)ددکت  م یم رزاقی آذر هیدروکسیمز 21کمبود 

 ای ا (.پ.ع.)دنوربخشدکت  مونا  هیدروکسیمز 11کمبود 

 ای ا (.پ.ع.)ددکت  عبدال ضا پورمتعهد بتا هیدروکسی است وئید دهیدروژناز 3

 (ته ا .پ.ع.)ددکت  علی طالع هیپ پمز  لیپوئید آدرنال

 شهیدبهشتی(.پ.ع.)ددکت  م جا  شکیبا هیدروکسیمز 17کمبود  

 :ششمجلسه 

 پذیر تکامل مغزی عصبی نوزادان نارس و آسیبپانل 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  مامک ش یعت گرداننده:

17:00-15:45 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  مامک ش یعت به خدمات  ازمندینوزاد پ خط  و ن

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  کیوا  می نیا صیو ت خ  در زما  بست  یعصب  م اقبت مغز کیولوژیزیپاتوف

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  رضا ش وین بدو  زما  بست و ابزارها در  نهیتکامل با کمک از معا  یتأخ صیتشخ

اختمالت   و غ بالگ  صیخط  پس از ت خنوزادا  پ    یگیپ

 تکامل
 ته ا (.پ.ع.)ددکت  ستار  ثاقب

از ابزار  تفاد اختمل تکامل با اس صیزود هنگا  و تشخ یابیارز

 اختمالت  امدهایاستاندارد و پ
 توانبخشی( بهزیستی و د.ع.دکت  ف ین سلیمانی)

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  زرین تاج کیهانی دوست آسفیکسی و پیامدها  آ 

  پذی ایی: چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 عقیق تاالر 12/8/98شنبه یک

 (بیمارستان امام خمینی)

8:00-7:00 
 رفی موارد جالب بیماریهای کودکان)دکتر سیدرضا رئیس کرمی(مع

 نتری(آرش کال)دکتر مسابقه علمی

 سخنران موضوع ساعت

8:20-8:00 Practical approach to the child with 
nocturnal enuresis 

 (کایراش ام دانشگا  دکت  ف حناک اسد )

 جلسه اول: 

 سالمت و تکامل شیرخوارانپانل 

 شهیدبهشتی(.پ.ع.)دم ند  علی ضا سیددکت  گرداننده:

9:30-8:20 

Early Childhood Development (ECD)  شهیدبهشتی(.پ.ع.)دم ند  علی ضا سیددکت 

رابطه ت کیبات زیست فعال و ریز مغذ  ها  موجود در شی مادر 
 در تکامل ذهنی و مغز  کودکا  

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  پانته آ ناظ  

  ای ا (.پ.ع.)دنخعی شه بانودکت   نکات عملی و کارب د  در تغذیه شی خوارا  

  در سال دو  زندگی ب اساس منابع علمی جها  شی مورد استفاد
 و ای ا 

)انجمن ت ویج دکت  ناهید عزالدین زنجانی
 تغذیه با شی مادر(

 جلسه دوم:

 کم خونی های اطفال درمانی در چالشهای تشخیصی وپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  لیلی کوچک زاد  گرداننده:

10:30-9:30 

 ته ا (.پ.ع.د)لیلی کوچک زاد دکت   و کم خونی فق  آهن CBCکلیات 

 شهیدبهشتی(.پ.ع.ددکت  ثمین علو ) اختمالت آنزیمی

 شهیدبهشتی(.پ.ع.د)دکت  نادر ممتاز منش کم خونی مگالوبمستیک

 ته ا (.پ.ع.ددکت  عالیه صف  ) اختمالت غشایی

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  ف زاد کمپانی تاالسمی ها

 پ سش و پاسخ

 نفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمیت 11:00-10:30

 جلسه سوم:
 ته ا (.پ.ع.)ددکت  مصطفی معین پیشگی   از واکنش ها  آنافیمکسی و آسم در بیهوشی عمومی 11:15-11:00

  کیمتابول یهایماریبا ب ینیبرخورد بالپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)علی ربانیدکت   گرداننده:

12:30-11:15 

 ته ا (.پ.ع.د)علی ربانی دکتر مقدمه و آشنایی با م کز متابولیک م کز طبی کودکا 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  فاطمه سیار  ف د عمئم و رویک د به ارگانیک اسیدمی ها 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  ف زانه عباسی عمئم رویک د به بیمار  سیکل اور  

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  پ ستو رستمی اکسیداسیو  اسیدها  چ بعمئم و رویک د به بیمار  اختمالت 

 :چهارمجلسه 

 سلول و ژن درمانی در کودکانپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)امی علی حمیدیهدکت   گرداننده:
 ته ا (.پ.ع.دامی علی حمیدیه)دکت   سلول و ژ  درمانی در کودکا : گذشته تا حال و آیند   13:30-12:30
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 برنامه علمی 

 در بیماریها  خونی کارب د ژ  درمانی
ملی )پژوهشگا  دکت  مهد  شمس آرا

 (و زیست فناور ژنتیک مهندسی 

 ته ا (د.)دکت  احسا  عارفیا  کارآزمایی بالینی در حوز  ژ  درمانی 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  علی ضا رجب زاد  ایمنوسل ت اپی در س طا  ها  کودکا 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  عارفه جعف یا  اولیهکارب د ژ  درمانی در بیماریها  نقص ایمنی 

 اختتامیه 14:00-13:30

 نماز و ناهار 14:00
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 برنامه علمی 

 الله تاالر 9/8/98پنج شنبه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول:

 بیماری های سیانوتیک قلبیپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  کیها  صیادپور گرداننده:

10:30-9:00 

 ای ا (.پ.ع.د)دکت  علی معذور  لینی با نوزاد سیانوتیک در بیمارستا  و کلینیکب خورد با

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  پ وین اکب   اسب  در بیمارستا  و کلینیک ب خورد با کودک سیانوتیک

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  رضا شعبانیا  م ور  ب  بیماریها  سیانوتیک قلبی

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  حجت م تیاییا  ک قلبی مهم استچه عوارضی در بیمار  ها  سیاتوتی

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  کیها  صیادپور درما  بیمار  ها  سیانوتیک قلبی

بعد از ت میم  قبل و چه موقع واکسیناسیو  در بیمار  ها  قلبی

 ج احی توصیه می شود
 ته ا (.پ.ع.د)دکت  محمود خدابند 

 ید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمیتنفس و پذی ایی، بازد 11:00-10:30

 جلسه دوم:

 مروری بر تشخیص و درمان بیماریهای عفونی بومی در کودکانپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  حمید اسحاقی گرداننده:

12:15-11:00 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  خدیجه دانشجو سالمونلوز

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  محمود خدابند  کیست هیداتیک

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  آناهیتا ایزد  وسلوزب 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  حمید اسحاقی احشائی شمانیوزیل

 جلسه سوم:

 مشکالت پوستی نوزادان و کودکانپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  م یم غیاثی گرداننده:

13:30-12:15 

Eczema Atopic and Dermatitis ای ا (.پ.ع.د)دکت  نجم السادات عاطفی 

Hemangioma  ته ا (.پ.ع.د)دکت  ن گس قند 

Cutaneous manifestations of congenital and 
acquired infections 

 ته ا (.پ.ع.د)صدکت  

Common transient neonatal dermatoses  ته ا (.پ.ع.د)دکت  زه ا صفاریا 

Developmental abnormalities ته ا (.پ.ع.د)دکت  شبنم فهیم 

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

 جلسه چهارم:

 EEG پانل

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  محمود محمد  گرداننده:

 )اج ا به صورت کارگا (EEG پانل 17:00-14:30
 )د.ع.پ.ته ا (دکت  محمود محمد 

 دکت  رضا ش وین بدو)د.ع.پ.ته ا (
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 برنامه علمی 

 دکت  به ا  یارعلی)د.ع.پ.ته ا (

 دکت  رضا عزیز  مالمی  )د.ع.پ.جند  شاپور(

 دکت  علی ضا رضایی)د.ع.پ.شهیدبهشتی(

 (شهیدبهشتی)د.ع.پ.زاد دکت  محسن جواد
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 برنامه علمی 

 الله تاالر 10/8/98جمعه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول: 

 چالش هادرمانی در کودکان: مروری بر موارد دشوار و بررسی  داروپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  تکتم فقیهی گرداننده:

9:15-8:00 

 وگ ا یب یآنت  یتفس  ش هالچا

  هیحاد کل ییدوز داروها در نارسا میتنظ

 وی یس  در آ شنیدرد و سد کنت ل

 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  تکتم فقیهی

  )د.ع.پ.ته ا (دکت  زینب نجفی

 )د.ع.پ.ته ا (حمید اسحاقیدکت  

 )د.ع.پ.ته ا (بهار  یغمایی دکت 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  آرش عباسی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  میثم ش ی  زاد 

 جلسه دوم:

 مسائل رایج حقوقی و کاربردی پزشکی قانونی در طب کودکانپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  ف یناز موسو  گرداننده:

10:30-9:15 
در طب  مسائل رایج حقوقی و کارب د  پزشکی قانونی

 کودکا 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  میت ا اخمقی

 ( د.ع.پ.شهیدبهشتیدکت  شبنم بزمی)

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  آرش عکاظی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ف یناز موسو 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ف هود توتونچیا 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه سوم:

 پانل مدیریت عالئم سایکوسوماتیک در طب کودکان

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  محمد عفت پنا  گرداننده:

12:30-11:00 

Overview of pediatric functional 
symptoms: conceptualizations 

"definitions" approaches 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  مهد  ته انی دوست

Functional symptoms in pediatric 
Neurological Disroders 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  جواد محمود  ق ائی

Functional symptoms in pediatric 
Gastroenterology 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  یاس  موسو 

Functional symptoms in pediatric 
emergency medicine 

 )د.ع.پ.ته ا (زمانی لیدادکت  

Treatment of Functional symptoms in 
children 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  محمد عفت پنا 

 جلسه چهارم:

 مسائل شایع دندانپزشکی در حوزه های طب کودکانپانل 

دکت  بهمن  -(شهیدبهشتید.ع.پ.)دکت  مجتبی وحید گلپایگانی -د.ع.پ.ته ا ()دکت  یحیی ب ادرا  نخجوانی هیئت رئیسه:
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 برنامه علمی 

 ته ا (د.ع.پ.)س اج

 ته ا (د.ع.پ.)کت  بهمن س اجد گرداننده:

13:30-12:30 

و درما     یشگیتعامل پزشکا  و دندانپزشکا  در پ

 کودک یدندان یدگیپوس
 (نیقزو)د.ع.پ.ا یجبار هیدکت  راض

رابطه با  از متخصص کودکا  در نیوالد جیرا  پ سش ها

 دها  و دندا  کودک
 ( ا یکودکا  ا یانجمن دندانپزشک)رنجپور  دکت  مهد

 (شاهد)د.ع.پ.مظف  قهیدکت  صد در کودکا  دیفلورا  حاو محصوالت و دیکارب د فلورا

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  علی بقالیا  بیهوشی در دندانپزشکی بیمارستانی 

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

 جلسه پنجم:

 کارگاه شیر مادر

 .پ.اراک(دکت  محمود راور )د.ع گرداننده:

17:00-14:30 
 کارگا  شی  مادر

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.دکت  منصور به امی

  (شهیدبهشتی)د.ع.پ.دکت  علی اصغ  حلیمی اصل

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ستار  ثاقب

 دکت  مژگا  مظلو )انجمن ت ویج تغذیه با شی مادر(

 پذی ایی چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 الله تاالر 11/8/98شنبه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول:

 سرفه مزمن در کودکانپانل 

 (ته ا .پ.ع.)ددکت  محمدرضا مدرسی گرداننده:

9:15-8:00 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت محمدرضا مدرسی سرفه مزمن در کودکان

primary ciliary dyskinesia  دبهشتی(شهی.پ.ع.)دخانبابایی تاجدکت  قم 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  صفورا نوایی بررسی تشخیصی سرفه مزمن در کودکانپروتکل 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  روح اله شی زاد  تست های تنفسی در کودکان

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  حسین می  لوحی دارو درمانی در سرفه کودکان

 جلسه دوم:

 PICUدر  Sepsisمدیریت پانل 

 ته ا (.پ.ع.)دسعود محمدپوردکت  م گرداننده:

10:30-9:15 

 Terminologyتع ی  

Timing   ش وع درما 

 درما  اولیه و متعاقب

 پایش همودینامیک

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  سیدعباس حسنی

 ته ا (.پ.ع.دکت  بهار  یغمایی)د

 (کایراش ام دانشگا  دکت  ف حناک اسد )

 ته ا (.پ.ع.دکت  ستار  ممیشی)د

 ته ا (.پ.ع.)د  مسعود محمدپوردکت

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه سوم:

 مدیریت درخواست های رادیولوژی با تکیه بر بخش های اورژانسپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  مه زاد مهدیزاد  گرداننده:

 یولوژ چالش ها  درخواست ها  راد 12:30-11:00

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  مه زاد مهدیزاد 

 ته ا (د.ع.پ.)دکت  سید مهد  آل حسین

 ته ا (د.ع.پ.)دکت  ندا پاک

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  فاطمه زمانی

 جلسه چهارم:

 دیابتپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  فاطمه سیار  ف د گرداننده:

13:30-12:30 

 )د.ع.پ.ته ا (کت  فاطمه سیار  ف دد م ور  ب  انواع دیابت در کودکا  

 )د.ع.پ.زاهدا (دکت  م یم نخعی مقد  انواع انسولین ها و مکانیسم اث  

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  حسین شعبانی می زایی  پ وتکل ها  درمانی با انسولین

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  زه ا ح  شناس 1اصول تغذیه در دیابت نوع 

 و بازدید از غ فه ها و پوست هانماز و ناهار  14:30-13:30
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 برنامه علمی 

13:30 

 جلسه پنجم:

 نوارقلبپانل 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  الهه ملکا  راد گرداننده:

17:00-14:30 

Normal Pediatric ECG د.ع.پ.ته ا (دکت  الهه ملکا  راد( 

Electrocardiographic Manifestations of 
Electrolyte Abnormalities 

 پ.ته ا ()د.ع.دکت  محمدتقی مجنو 

Practical Diagnostic Approach to 
Supraventricular Tachycardia In Children 

)د.ع.پ.ای ا (دکت  محمدرفیع خورگامی  

Common Channelopathies in Children   د.ع.پ.ای ا (محمد دلیلیسیددکت(  

  پذی ایی چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 هالل تاالر 12/8/98شنبه یک

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول: 

 خرخر( در اطفال)Snoringپانل 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  فاطمه می  اش فی گرداننده:

9:15-8:00 Snoring(در اطفال ) خ خ 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  فاطمه می اش فی

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  مسعود موحد 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  محمدرضا مدرسی

 ته ا (.پ.ع.د)محسن جعف  دکت  

 جلسه دوم:

 نوزادان ونتیالتورپانل 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  راضیه سنگس   گرداننده:

10:30-9:15 

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  کیوا  می نیا  Non Invasive Ventilation -تهویه غی تهاجمی

  ا (ته.پ.ع.د)دکت  راضیه سنگس   تنظیم متغی ها در ونتیمتور

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  م یم سعید  ABGتنظیم متغی ها با 

Weaning  ته ا (.پ.ع.د)دکت  م یم ویسی زاد 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه سوم:

 ونتیالتور کودکان پانل
  ته ا (.پ.ع.گ دانند : دکت  میثم ش ی  زاد )د

13:30-11:00 

 

 

 کارگا  ونتیمتور کودکا 

 ته ا ( .پ.ع.دکت  میثم ش ی  زاد )د

 ته ا (.پ.ع.)دپوردکت  مسعود محمد

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  بهار  یغمایی

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  بهداد ق یب

 اختتامیه 14:00-13:30

 نماز و ناهار 14:00
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 برنامه علمی 

 بوستان تاالر 9/8/98پنج شنبه 

 (ام خمینیبیمارستان ام)

 سخنران موضوع ساعت

 نوزادان ارائه مقاالت 

 )د.ع.پ.ای ا (دکت  نست   خس و  -(شهیدبهشتی)د.ع.پ.حسین فخ اییدکت   -(ای ا )د.ع.پ.سماییهاد  دکت   هیئت رئیسه:

10:30-9:00 

9:10-9:00 

با دیست س تنفسی در   Dب رسی ارتباط کمبود ویتامین

ها  ویژ  بیمارستا   قبتنوزادا  بست   شد  در بخش م ا

 1396-1397ها  کودکا  به امی ته ا  در سال

 دکت  کامیار کام انی)د.ع.پ.ته ا (

9:20-9:10 

The Effect of Surfactant Accompanied by 
Ventolin on the Respiratory Distress 

Syndrome in Premature Newborns: A 
Clinical Trial Study 

  )د.ع.پ.ک مانشا (دکت  آنیا طالب ح

9:30-9:20 
Determining the Risk Factors of Congenital 

Anomalies of Newborns in Hamadan 
Province in 2017 

 دکت  شهم نور )د.ع.پ.همدا (

9:40-9:30 Umbilical Coiling Index, Associated with 
Intrapartum and Neonatal Outcomes. 

 ع.پ.ای ا (دکت  لیلی نجفی)د.

9:50-9:40 Management of neonatal meningitis with a 
case presentation 

 دکت  رویا طاه   تفتی

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

10:00-9:50 
The new screening program for 

Retinopathy of Prematurity based on 
postnatal weight gain 

 تسلیمی طالقانی هدکت  نعیم

 هیدبهشتی()د.ع.پ.ش

10:10-10:00 
 بح ا  تشخیص کاتاراکت مادرزاد  در ای ا 

 دکت  عبدال ضا محمد  کوشکی

 )د.ع.پ.ته ا (

10:20-10:10 
New Phenotypes for Old Genes  

دکت  آریانا ک یمی نژاد)آزمایشگا  ژنتیک 

 دکت  ک یمی نژاد(

10:30-10:20 
  پ سش و پاسخ

 
 یی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمیتنفس و پذی ا 11:00-10:30

 کلیهارائه مقاالت 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  حمید  شج  -)د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  مصطفی ش یفیا  -)د.ع.پ.ای ا (دکت  علی ابطحی: هیئت رئیسه

12:30-11:00 

11:10-11:00 Gutâ€“kidney axis on kidney disease: 
novel insights and future therapeutic 

strategies 

 دکت  افشین صفایی اصل)د.ع.پ.گیم (

11:20-11:10 
Prevalence of hepatitis B and C infection 

among hemodialysis children and 
adolescents in Iran: a single center 

experience 

 د.ع.پ.ته ا (دکت  نعمت اله عطایی)

11:30-11:20 Association betweenseverity of 
hydronephrosis withrenal scar in neonate 
with history of prenatal hydronephrosis 

 د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  زه ا پورنصی  )

11:40-11:30 Comparison of voiding cystourethrography and 

radionucleide cystography for diagnosis of 
 د.ع.پ.ای ا (دکت  آذر نیک آور)
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 برنامه علمی 

11:30 vesicoureteral reflux, which one is preferred? 

11:50-11:40 
Comparative Analysis Between Urinary 

Calprotectin and Serum Creatinine Sensitivity and 

Specificity for Early Detection of Acute Kidney 

Injury 

 (الب زدکت  م جا  وکیلی)د.ع.پ.

12:00-11:50 New Management of a Child with Non-Nephrotic 

Proteinuria 
 دکت  محسن اخوا  سپهی)د.ع.پ.قم(

12:10-12:00 Chronic Kidney Disease in Congenital chloride 

diarrhea: 7 year follow up 
 د.ع.پ.اهواز(دکت  احسا  ولو )

12:20-12:10 
Sensitivity and Specificity of Doppler 

Ultrasonography in Detection of Renal Scarring 

in Children with Acute Pyelonephritis Compared 

to Dimercaptosuccinic Acid (DMSA) Scan 

 دکت  بنفشه آراد)د.ع.پ.قزوین(

12:30-12:20 
 پ سش و پاسخ 

 هماتولوژی - آب و الکترولیت -ارائه مقاالت کلیه

  د.ع.پ.شهیدبهشتی()دکت  مهشید مهدیزاد -پ.ته ا (دکت  آرش کمنت  )د.ع. -)د.ع.پ.ته ا (مجتبی فاضل  دکت هیئت رئیسه:

13:30-12:30 

12:40-12:30 Hypomagnesemia definition a need for 
revision in special disease  

 دکت  مجید ملکی)د.ع.پ.ته ا (

12:50-12:40 
یی دسموپ سین و تولت ودین با مقایسه اث  درمانی ت کیب دارو

دسموپ سین و ایندومتاسین در کودکا  مبتم به شب ادرار  

 97سال در بیمارستا  کودکا  در سال  5باال  

 دکت  سید  الهه موسو  پور

 (بندرعباس)د.ع.پ.

13:00-12:50 
A Prospective Randomized Controlled Trial 
to Study the Impact of a Nutrition-Sensitive 
Intervention on pediatric Cancer Cachexia 

Undergoing Palliative Care in Iran 

 )د.ع.پ.ل ستا (عبدالک یمیدکت  بابک 

13:10-13:00 Rosai-Dorfman Disease: A Case Reportand 

Literature Review 
 )د.ع.پ.ته ا (کاجی یزد دکت  محمد 

13:20-13:10 Mixed phenotype acute leukemia associated with 

renal tubular acidosis type 2 
 )د.ع.پ.زاهدا (می   علی آباددکت  قاسم 

13:30-13:20 Wilms tumor associated with dilated 

cardiomyopathy in a child :a case report 
 )د.ع.پ.قزوین(وفایی تملیدکت  مجید 

 دید از غ فه ها و پوست هانماز و ناهار و باز 14:30-13:30

 



  

 
 بین المللی بیماریهای کودکان  همایشمین و یک سی 20

 

 برنامه علمی 

 بوستان تاالر 10/8/98جمعه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 ژنتیک -غدد و متابولیسمارائه مقاالت 

 (بقیه اله)د.ع.پ.دکت  داوود طالبیا  -(ای ا )د.ع.پ.دکت  ذبیح اله نیکوبخت-(ته ا د.ع.پ.)دکت  ف یدو  مصطفو  هیئت رئیسه:

9:00-8:00 

8:10-8:00 Mitochondrial fatty acid β-oxidation 

disorders (FAODs) 
 (الب ز)د.ع.پ.شهاب نوریا دکت  

8:20-8:10 
 Severe hyperhomocysteinemia in 

MTHFR defect, clinical deterioration 

despite biochemical control 

 (ته ا د.ع.پ.)معارفیا دکت  شی ین 

8:30-8:20 The first report of an Iranian child affected 

of Cerebrotendinous Xanthomatosis . 
 دکت  طلیعه زما )د.ع.پ.ته ا (

8:40-8:30 

ب رسی و مقایسه سطح س می آلفا کلوتو در کودکا  

و کودکا  غی  دیابتی م اجعه  1مبتم به دیابت تیپ 

 1396کنند  به بیمارستا  مدنی خ   آباد در سال 

 (ل ستا )د.ع.پ.ط هانیدکت  ف یبا 

8:50-8:40 Neurodevelopmental Status in Congenital 

Hypothyroidism Children 
پژوهشکد  )یک مان  مظف  نیدکت  رام

 (یجهاد دانشگاه یعلو  بهداشت

9:00-8:50 

Whole Exome Sequencing Identifies the 

First Report of Novel Missense Mutation 

Responsible for the Spastic Ataxia Type 8 

in Iranian Population. 
 د.ت بیت مدرس(دکت  علی حسینی)

 ایمونولوژی و آلرژیارائه مقاالت 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  علی ضا شفیعی -(ته ا د.ع.پ.)دکت  منصور  ش یعت -دکت  علی ضا مهدویانی)د.ع.پ.شهیدبهشتی( هیئت رئیسه:

10:30-10:20 

9:10-9:00 
Short-course administration of a traditional 

herbal mixture ameliorates asthma 

symptoms of the common cold in children. 
 )د.ع.پ.ای ا (جاویددکت  اسما 

9:20-9:10 Management of a case of near-fatal asthma 

exacerbation   ی)د.ع.پ.ای ا (به ام احمددکت 

9:30-9:20 
The efficacy of a new protocol of oral 

immunotherapy to wheat for 

desensitization and induction of tolerance 
 (بوشه )د.ع.پ.ش فیا دکت  ثمین 

9:40-9:30 
filaggren gene mutations in children 

suffering from atopic dermatitis reffered to 

childrenâ€™s medical center 
 (ته ا د.ع.پ.دکت  ارغوا  ضیاء علی)

9:50-9:40 Pediatric asthma readmission and risk 

factors  د.ع.پ.ل ستا (محسن زاد دکت  اعظم( 

 )د.ع.پ.ای ا (دکت  محمد یاریگ روش آب یزش بینی 10:00-9:50

10:10-10:00 Four novel mutations causing Ataxia 

Telangiectasia in Three Iranian Patients 
 )د.ع.پ.ته ا (بدل زاد دکت  محسن 

10:20-10:10 Screening of scoliosis in school children in 

Tehran: The prevalence rate of idiopathic 

scoliosis 

 )د.ع.پ.ته ا (اسدآباد دکت  مهسا 

10:30-10:20 
داشت دست جایگا  ای ا  در کمپین جهانی به

 SAVE LIVES: Cleanسازما  جهانی بهداشت 

Your Hands 

 )د.ع.پ.ای ا (آسکی دکت  بهزاد حقیقی

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30
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 برنامه علمی 

 اعصاب ارائه مقاالت 

دکت  محمدمهد   -)د.ع.پ.ای ا (اییدکت  محمدتقی جغت -)د.ع.پ.ته ا (دکت  ابوالفیل نصی یا  هیئت رئیسه:پانل 

 (شهیدبهشتید.ع.پ.)تقدی  

12:30-11:00 

11:10-11:00 Parsonage-Turner Syndrome: A case 
report 

 (اهلل هیبقد.ع.پ.)دکت  سوزا  امی ساالر 

با عمیم بیش  (NCSE) ص ع مداو  غی ح کتی 11:20-11:10

 بعلت مص ف والپ وات سدیم (ADHD) فعالی

م کز تحقیقات اعصاب )دکت  ف هاد محوالتی

 (کودکا 

11:30-11:20 
Pediatric multiple sclerosis 

 دکت  محمد مهد  ناصحی

 (شهیدبهشتید.ع.پ.)

11:40-11:30 Metabolic Disorders As Treatable Causes 

of Autism 
 (ای ا )د.ع.پ.دکت  الد  افشار خاص

11:50-11:40 

The main determinants of Speech 
Disorder in Children aged 6 Months 

to 6 Years Referred to 
Comprehensive Child Development 

Center in Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences in 2018 

 (شهیدبهشتید.ع.پ.)دکت  ن جس جعف  

12:00-11:50 
Methadone-related cerebellar injury (قزوین)د.ع.پ.  حسین ف شاد مقد دکت 

12:10-12:00 case report(sipinal astrocytoma 
without paraparesis) 

 دکت  سعید انور )سازما  تامین اجتماعی(

12:20-12:10 
 با بدخوابی کودک خ دسال چگونه ب خورد کنیم؟

م کز تحقیقات رشد )دکت  خاط   خامنه پور

 (و تکامل کودکا  قزوین

الگوریتم و پ وتکل ملّی درما  سکته مغز  در  12:30-12:20

 کودکا  و نوجوانا 
 (شهیدبهشتید.ع.پ.دکت  ساسا  ساکت)

 اعصاب ارائه مقاالت 

بهزاد مقد )سازما  محمدحسین دکت    -(ای ا )د.ع.پ.دکت  سیدحسین حسن پور  -(قم)د.ع.پ.دکت  غمم ضا باه  هیئت رئیسه:

 تامین اجتماعی(

13:30-12:30 

12:40-12:30 Guillain-Barre syndrome deterioration 

after acute abdominal surgery 
 )د.ع.پ.ته ا (دکت  ناهید خس وشاهی

12:50-12:40 Hyperkinetic Movement Disorders 
in Children 

م کز تحقیقات اعصاب )دکت  علی نیکخوا 

 (کودکا 

13:00-12:50 Autoimmune encephalitis in 
children 

 (ای ا )د.ع.پ.دکت  آزیتا توسلی

13:10-13:00 Does the Vitamin D deficiency have 
any role in severity or prolongation 

of seizure? A Pilot study in IRAN 

 (ای ا )د.ع.پ.وفائی شاهیدکت  محمد 

13:20-13:10 
Clinical, radiologic and Genomic data 

of patient with mitochondrial 
encephalopathy who refereed to 

myelin disorders clinic in CMC 

 (ای ا )د.ع.پ.رضایی زه ا  دکت
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 برنامه علمی 

13:30-13:20 
Cinnarizine and sodium Valproate as 

the preventive Agents of pediatric 
migraine: a Randomized Double – 

Blind Placebo-Controlled Trial  

 دکت  منوچه  امانت

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30
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 برنامه علمی 

 بوستان تاالر 11/8/98شنبه 

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

 پانل چالش های اخالق پزشکی در تدوین پایان نامه های مقاطع کارورزی، دستیاری و فوق تخصصی

 ته ا (.د.ع.پ)جواد محسنیدمحمدکت  گرداننده: 

10:30-8:00 

  کوریکولو  آموزش مقاطع مختل 

  اخمق پزشکی و روش اج ا  ط ح ها 

  اخمق پزشکی و روش هزینه ط ح ها 

 اخمق پزشکی و روش انتشارات مقاالت 

)دبی  کمیته ملی اخمق در یشمس احسا  دکت 

 ته ا (.د.ع.پ)پژوهش ها  زیست پزشکی(

ساپور)دبی  کمیته دانشگاهی اخمق دکت  علی ضا پار

  ته ا (.د.ع.پ) در پژوهش ها  زیست پزشکی(

 ته ا (.پ.ع.دعلی ضا توسلی)دکت  

دکت  عبدالمحمد کجباف زاد )عیو کمیته سازمانی 

اخمق در پژوهش ها  زیست پزشکی م کز طبی 

 ته ا (.د.ع.پ) کودکا (

در  حشمت)عیو کمیته سازمانی اخمقرامین دکت  

 پژوهش ها  زیست پزشکی م کز طبی کودکا (

 ته ا (.د.ع.پ)

کمیته سازمانی اخمق  دبی دکت  محمدجواد محسنی)

 در پژوهش ها  زیست پزشکی م کز طبی کودکا (

 ته ا (.د.ع.پ)

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

  در کودکان اتیح یو انتها ینیتسک یتیحما یرائه مراقبت هادر ا یاخالق کردیپانل رو

 ته ا (.پ.ع.)دوریکد حهیدکت  مل گرداننده:

12:30-11:00 

  در ارائه م اقبت ها یاخمق ک دیپانل رو

  در کودکا  اتیح  و انتها ینیتسک یتیحما

 

 ته ا (.پ.ع.)دوریکد حهیمل دکت 

 ته ا (.پ.ع.ی)داخمق پزشک گ و -  ف زانه زاهد دکت 

 ته ا (.پ.ع.ی)داخمق پزشک گ و  - پونه ساالر دکت 

اخمق  گ و  - نماز درضایحم دکت 

 ته ا (.پ.ع.ی)دپزشک

 ای ا (.پ.ع. )دآموزش پ ستار گ و -یصالحه تجل دکت 

 ی، م کز آموزشینیتسک پزشک-ی جانیپونه پ دکت 

 مکسا  یپژوهش

  یمحقوق اسم یفقه و مبان  دکت ا- دریفاطمه ح دکت 

 ته ا (.پ.ع.)د - مهسا اسدآباد دکت 

 ته ا (.پ.ع.ی)دروانپزشک گ و -یزمان دایل دکت 

 ته ا (.پ.ع.ی)دگ و  اخمق پزشک -درخشا  نبیز دکت 

 یداخل  پ ستار گ و -مجن یخانعل میل دکت 

 ی(بهشتدیشه.پ.ع.ی)دج اح
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 برنامه علمی 

 قلبارائه مقاالت 

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  امی حسین موحدیا  -ته ا (.پ.ع.)ددکت  س وش غفوریا  -(ای ا .پ.ع.)دسیما رفیعیا دکت   هیئت رئیسه:

13:30-12:30 

12:40-12:30 Alteration of the fetal cardiac 
indices among mothers with 
positive history of diabetes  

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  مجتبی گ جی

12:50-12:40 A Study of Vitamin D Levels in Iranian 

Congenital Heart Disease Patients 

Undergoing Surgery 
 دکت  پدرا  قه مانی)د.ع.پ.ته ا (

13:00-12:50 Effect of well-controlled gestational 

diabetes on left ventricular diastolic 

dysfunction in neonates 
 (.اراکپ.ع.)د قند زدا یدکت  

13:10-13:00 
A newborn infant with congenital 

cerebral arteriovenous 
malformation, and congestive 

heart failure: case report 

 (.بی جندپ.ع.)دیصالح ف وددکت  

13:20-13:10 
Prenatal Diagnosis of Tetralogy of 

Fallot in a Fetus with Maternal 

Gestational Diabetes Mellitus, a Case 

Repor 

 (.مازندرا پ.ع.)دییگلبابا  ضایعلدکت  

13:30-13:20 Requesting Fetal Echocardiography: A 

Comparison Between to Health Care 

Centers in Iran 
 د.ع.پ.ای ا (دکت  م یم م ادیا )

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

 ASQتست تکاملی  کارگاه

 ستاد علو  شناختی( -دکت  محمد زنوز )کلینیک مغز و شناخت ئت رئیسه:هی

17:00-14:30 
کارگا  ب نامه ها  پیشنهاد  حوز  تکامل 

 (ASQ)عصبی

 دکت  روشنک وامقی)د.ع.بهزیستی و توانبخشی( 

 دکت  غزال ش یعت پناهی)د.ع.پ.ته ا (

دکت  ناریا ابوالقاسمی)ادار  سممت کودکا  وزارت 

 هداشت(ب

 (د.ع.پ.ای ا )راد دکت  محمد زنوز 

  پذی ایی چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 بوستان تاالر 12/8/98شنبه یک

 (بیمارستان امام خمینی)

 سخنران موضوع ساعت

Biologix Symposium (SMA Awareness) 

9:30-8:00 
Biologix Symposium  

(SMA Awareness) 
 

  )د.ع.پ.ته ا ( فیدکت  محمودرضا اش 

  )د.ع.پ.ته ا ( دکت  غمم ضا زمانی

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  م تیی حیدر 

دکت  شه ا  نوروز )م کز مدی یت پیوند و 

درما  بیماریها وزارت بهداشت درما  آموزش 

 پزشکی(

  )د.ع.پ.ته ا (دکت  مسعود قهو  چی

  (متخصص ژنتیک)دکت  شه ا  سواد

 گوارشت ارائه مقاال

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  آرمن ملکیا  -)د.ع.پ.قم(دکت  ابوالفیل ای انی خوا  -)د.ع.پ.شهید بهشتی(دکت  سیدم تیی لسانی هیئت رئیسه:

10:30-9:30 

9:40-9:30 Infantile colic, is it a dilemma?   اله ورد )د.ع.پ.ته ا (بهار دکت 

 دکت  معصومه عسگ شی از )د.ع.پ.ته ا ( دچار یبوست فانکشنالدر کودکا    Dسطح س می ویتامین 9:50-9:40

10:00-9:50 caustic ingestion in children )دکت  ماندانا رفیعی)د.ع.پ.تب یز 

10:10-10:00 Role of Synbiotics on Infantile Colic   د.ع.پ.ل ستا (پور  احمد شکوفهدکت( 

10:20-10:10 

 و یدوباکت یفیب"  حاو کیوتیب سن  یتاث  ا سهیمقا یب رس

 لوسیو الکتوباس " روت  لوسیالکتوباس"و  "سینفنتیا

 و یباکت  دویفیب " حاو کیوتیبا سن ب "رامنوسوس

 ی خوارگیش کیدر درما  کول "سیالکت

  )د.ع.پ.ته ا (طاه  زاد یعل مانهیپدکت  

  پ سش و پاسخ 10:30-10:20

 از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی تنفس و پذی ایی، بازدید 11:00-10:30

 روماتولوژیارائه مقاالت 

  .ع.پ.ته ا ()دمحمدعلی احسانیدکت   -)د.ع.پ.شهید بهشتی(دکت  رضا شیار  -.ع.پ.ته ا ()ددکت  اصغ  رامیار هیئت رئیسه:

12:00-11:00 

11:10-11:00 Misdiagnosis OF Fibrodysplasia ossificans 
progressiva 

 )د.ع.پ.ته ا (  فاطمه تحقیقیدکت

11:20-11:10 
Macrophage activation syndrome as a 

complication of rheumatologic disorders, 
a report from Iran 

 )د.ع.پ.ته ا (دکت  راحله عصار 

11:30-11:20 Periodic fever syndormes as causes of 
recurrent fever in childhood 

 )د.ع.پ.ته ا (دیه واحد دکت  مه

11:40-11:30 
Bone health in children and adolescents, 

indication and the best method to its 
evaluation 

 )د.ع.پ.ته ا ( زیت ش  موسو هیمهددکت  

11:50-11:40 

 Evaluation of the the clinical symptoms 
and cardiovascular complications in 

patients with typical and atypical 
Kawasaki disease 

 د.ع.پ.مشهد(دکت  م یم بهمد )
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 برنامه علمی 

 پ سش و پاسخ 12:00-11:50

 ارائه مقاالت عفونی

 دکت  محمدرضا بلورساز)د.ع.پ.شهیدبهشتی(-)د.ع.پ.ای ا (دکت  صمح الدین دلشاد -)د.ع.پ.شهیدبهشتی(دکت  عباس مومن زاد هیئت رئیسه:

13:30-12:00 

12:10-12:00 OME  (انجمن کودکا  ای ا )دکت  پ ویز طباطبایی و موارد  از آ 

12:20-12:10 

Point Prevalence Survey of Antibiotic 

Prescriptions and Infection in Sanandaj 

Hospitals, a three years surveillance study in 

Sanandaj, Iran 

 تا (دکت  جعف  سلطانی)د.ع.پ.ک دس

12:30-12:20 
Epidemiology, clinical and laboratory 

characteristics of childhood brucellosis in an 

Iranian referral children hospital 

 دکت  بابک پوراکب  )د.ع.پ.ته ا (

12:40-12:30 

Seroprevalence and Risk Factors of Toxocara 

canis Infection in Children (2–15 Years Old) 

Referred to Health Centers of Lorestan Province, 

Iran 

 دکت  نادر  طائی)د.ع.پ.ل ستا (

12:50-12:40 Isolated invasive cerebral mucor mycosis in a 

diabetic girl; a case report with rising concerns 
 م ضیه واقفی)د.ع.پ.شهیدصدوقی یزد(دکت 

13:00-12:50 
Management of latent tuberculosis infection: 

towards tuberculosis elimination in low-

incidence countries 

 دکت  شیما محمود )د.ع.پ.ته ا (

13:10-13:00 The very rare case of simultaneous herpes zoster 

and varicella in a 4 years old boy 
 ا )د.ع.پ.ته ا (دکت  سارا معماری

13:20-13:10 Child Abuse: A case report ) دکت  حجت اله راجی)د.ع.پ.ته ا 

 پ سش و پاسخ 13:30-13:20

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

  اختتامیه 15:30-14:30
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  برنامه علمی 
 
 
 

 سالن شماره یک  اه ردربانهم سخنرانی
 بیمارستان رمزک طبی کودکان  

  

 
Scientific Sessions 
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 برنامه علمی 

 1 سالن شماره 9/8/98پنج شنبه 

 کان(کود طبی مرکز همایش های )سالن

 ارائه دهندگان موضوع ساعت

10:30-8:00 

و ب نامه پیشگی    غ بالگ   ژنتیک زما  ازدواج

 از ب وز بتا تاالسمی ماژور

 قسمت اول

 

 

 ادار  ژنتیک

 

 
 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

13:30-11:00 

امه پیشگی   و ب ن غ بالگ   ژنتیک زما  ازدواج

 از ب وز بتا تاالسمی ماژور

 قسمت دو 

 

 ادار  ژنتیک

 

 
 

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

16:00-15:30 

و ب نامه پیشگی    غ بالگ   ژنتیک زما  ازدواج

 از ب وز بتا تاالسمی ماژور

 قسمت سو  

 

 ادار  ژنتیک
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 برنامه علمی 

 1سالن شماره  10/8/98 جمعه

 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 ارائه دهندگان موضوع ساعت

10:30-8:00 

غ بالگ   دورا  باردار / ب ا  بیماریها  

  ک وموزومی و ناهنجاریها

 قسمت اول

 

 

 ادار  ژنتیک

 
 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

13:30-11:00 

ورا  باردار / ب ا  بیماریها  غ بالگ   د

  ک وموزومی و ناهنجاریها

 قسمت دو 

 

 ادار  ژنتیک

 
 

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

16:00-14:30 
 در کودکا  PKUبیمار  غ بالگ   

 

 

 ادار  ژنتیک
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 برنامه علمی 

 1سالن شماره  11/8/98 شنبه

 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 ارائه دهندگان موضوع اعتس

10:30-8:00 

اج ا  کارگاهها  تشخیص ژنتیک بیماریها  

 کودکا  یک روز  

 قسمت اول

 

 

 ادار  ژنتیک

 
 

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

13:30-11:00 

اج ا  کارگاهها  تشخیص ژنتیک بیماریها  

 کودکا  یک روز  

 سمت دو ق

 

 ادار  ژنتیک

 
 

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30
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 برنامه علمی 

 2 سالن شماره 9/8/98پنج شنبه 

 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول:

 گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 ء : دکتر محمدرضا مدرسی و اعضاگانگردانند

9:00-45:8 

 
Opening speech and welcome ته ا (.پ.ع.)ددکت  محمدرضا مدرسی 

 اقدامات انجا  شد  و مع فی بسته حمایتی سی اف ای ا  9:30-9:00

 نوشدکت  مهد  شاد

رئیس م کز مدی یت پیوند و درما  بیماریها)وزارت 

 بهداشت، درما  و آموزش پزشکی(

10:30-9:30 
د الین تشخیص، مدی یت و درما  بیمارا  گای تدوین و تصویب

 سی اف زی  دو سال

 

 شهید بهشتی(.پ.ع.ددکت  قم تاج خا  بابایی)

 د.ع.پ.ته ا (دکت  مه   نجفی)

 تب یز(.پ.ع.ددکت  نعمت بیم )

 شهیدبهشتی(.پ.ع.ددکت  سید احمد طباطبایی)

 شهید بهشتی(.پ.ع.دکت  سعید صدر)د

 تب یز(.پ.ع.)دف   روحیدکت  امی حسین جع

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه دوم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل  گانگردانند

12:30-11:00 
تدوین و تصویب گاید الین مدی یت و درما  مزمن ریو  بیمارا  

 دو تا شش سالسی اف بین 

 

 د.ع.پ.ته ا (دکت  روح اهلل شی زاد )

 )د.ع.پ.یزد(دکت سید عبدالحمید جعف   ندوشن

 .شهید بهشتی(د.ع.پ)دکت م یم حسن زاد

 د.ع.پ.گ گا (دکت  لعبت شاهکار)

 )د.ع.پ.اصفها (دکت مجید کیوانف 

 دکت  ف زاد مسیحا)د.ع.پ.مازندرا (

 )د.ع.پ.شه ک د(دکت غمم ضا پناهند 

 کاشا (د.ع.پ.علی عظیمی) دکت  

 جلسه سوم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل :گانگردانند

13:30-12:30 
تدوین و تصویب گاید الین مدی یت و درما  ریو  بیمارا  سی 

 سالگی 18تا  سال 6اف از

 ته ا (.پ.ع.د)دکت  صفورا نوایی

 (مشهد.پ.ع.)دجواد سید دکت  

 اهواز(.پ.ع.د)دکت  محسن علی سمی 

 شهیدبهشتی(.پ.ع.ددکت  حسینعلی غفار  پور)



  

 
 بین المللی بیماریهای کودکان  همایشمین و یک سی 32

 

 برنامه علمی 

 اصفها (.پ.ع.د)دکت  محسن رئیسی

 (ته ا .پ.ع.ددکت  زه ا روشن ضمی )

 بی جند(.پ.ع.د)دکت  علی ضا اسد 

 هانماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست  14:30-13:30

 جلسه چهارم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل :گانگردانند

16:00-14:30 
تدوین و تصویب گاید الین پاکساز  راهها  هوائی، پیشگی   و 

 کنت ل عفونت در بیمارا  سی اف

 هید بهشتی(.شپ.ع.ددکت  عاطفه فخاریا )

 (الزه ا.ع.ددکت  سمیه معظمی)

 شی از(.پ.ع.دکت  محمد اشکا  مصلحی)د

 تب یز(.پ.ع.ددکت  بابک رفیع زاد  رشید)

 ته ا (.پ.ع.دحسین می لوحی)دکت  سید

 ته ا (.پ.ع.س کار خانم ا  البنین علی رضایی)د

 ارومیه(.پ.ع.دمحمد نا  بخش) دکت 

 جلسه چهارم:

 گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل :گانانندگرد

17:00-16:00 
تدوین و تصویب گاید الین مدی یت و درما  حمله حاد بیمار  

 سی اف

 .شهید بهشتی(د.ع.پدکت  زه ا ف ح بخش)

 اهواز(د.ع.پ.دکت  سید محمدرضا می ک یمی)

 تب یز(د.ع.پ.دکت  بابک قالیباف)

 دکت  مسعود کیانی)د.ع.پ.بابل(

 اهواز(.پ.ع.د)ش بختیارعلی ضا دان دکت 
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 برنامه علمی 

 2سالن شماره  10/8/98 جمعه

 کودکان( طبی مرکز همایش های )سالن

 سخنران موضوع ساعت

 جلسه اول:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل گانگردانند

10:30-8:00 
 

 تدوین و تصویب گاید الین مدی یت و درما  تظاه ات گوارشی سی اف

 ته ا (.پ.ع.)دت  مه   نجفیدک

 بهشتی(شهید.پ.ع.دسیار ) علی اکب  دکت 

 شی از(.پ.ع.ددکت  محمود حقیقت)

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  حسین علیمدد 

 مشهد(.پ.ع.)ددکت حمیدرضا کیانی ف 

 شی از(.پ.ع.)ددکت  ناص  هن 

 اصفها (.پ.ع.)ددکت  حسین صانعیا 

 اصفها (.پ.ع.ددکت  مجید خادمیا )

 تنفس و پذی ایی، بازدید از غ فه ها و بازدید از پوست ها  علمی 11:00-10:30

 جلسه دوم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل گانگردانند

13:30-11:00 
 

 تدوین و تصویب گاید الین تغذیه در بیمارا  سی اف

 (ته ا .پ.ع.)ددکت  فاطمه ف همند

 پ بابل(.ع.دکت  محمدرضا اسماعیلی)د

 زاهدا (.پ.ع.دکت  تورا  شه کی)د

 اراک(.پ.ع.ددکت  سید مجتبی هاشمی)

 ته ا (.پ.ع.)ددکت  مونا زند  دل

 اصفها (.پ.ع.ددکت  فاطمه فامور )

 یزد(.پ.ع.دکت  حمید افمطونیا )د

 زاهدا (.پ.ع.ددکت  هد  رضو )

 یزد(.پ.ع.اهلل عدالتخوا )ددکت  روح 

 اصفها (.پ.ع.ددکت  پیما  نص  )

 نماز و ناهار و بازدید از غ فه ها و پوست ها 14:30-13:30

 جلسه سوم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل گانگردانند

16:00-14:30 
 

 Enteral feeding تدوین و تصویب گاید الین تغذیه و

 (ته ا .پ.ع.ددکت  ف زانه معتمد)

 تب یز(.پ.ع.)ددکت  ماندانا رفیعی

 تب یز(.پ.ع.)ددکت  م یم شعارا 
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 برنامه علمی 

 (اهواز.پ.ع.ددکت  میت ا احمد )

 شی از(.پ.ع.)ددکت  م یم عطاالهی

 زاهدا (.پ.ع.ددکت  نوشین سجاد )

 (اهواز.پ.ع.ددکت  مه ا  حکیم زاد )

 جلسه چهارم:

  گایدالین های بیماری سی اف تدوین و تصویب پانل

 اعضاء پانل گانگردانند

17:00-16:00 
 گاید الین بیمارا  سی اف با بی اشتهایی و عد  افزایش وز 

 

 ته ا (.پ.ع.ه ورد )ددکت  بهار ال

 قزوین(.پ.ع.دکت  ریتا باق یا )د

 گیم (.پ.ع.دکت  صالح اعم)د

 شه ک د(.پ.ع.دکت  ک   علی کثی  )د

 ارومیه(.پ.ع.دکت  شا  صنم غیبی)د

 زاهدا (.پ.ع.دکت  منیژ  خلیقی)د

 مازندرا (.پ.ع.ددکت  سود  صالحی)

 ه مزگا (.پ.ع.ددکت  ف هاد قه مانی)

 ک مانشا (.پ.ع.)ددکت  غمم ضا یوسفی

 پذی ایی چا  و قهو  در طول ب نامه عص  
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 برنامه علمی 

 

 
 ایشبخش اراهئ پوستراهی هم

 

 

  پوسترها در زمان مشخص شده توسط ارائه دهنده در

سالن مربوطه نمایش داده می شود و توسط داوران 

 متنخب ارزیابی خواهند شد. 

 

  به پوستر برگزیده هر روز و پوستر برگزیده نهایی

 جوایزی اهداء خواهد شد. 

 



  

 
 بین المللی بیماریهای کودکان  همایشمین و یک سی 36

 

 برنامه علمی 

 

 تاالر امام مجتمع بیمارستان )سالن پذیرایی(

 10:15-11:05ساعت     9/8/98پنج شنبه 

 داوران مانیتور ساعت ارائه عنوان نام و نام خانوادگی شماره

1.  
 دکت  مجتبی موحد  نیا
 )د.ع.پ.شهیدصدوقی یزد(

New aspect of autoimmune 
encephalitis in children 

10:25-10:15 

1 

دکت  به ا  
دکت   –یارعلی 

 حسین دلیلی

2.  
 دکت  احمد طالبیا  اردستانی

 کاشا ()د.ع.پ.

Risk factors associated with 
positional plagiocephaly in 

healthy Iranian infants 

10:35-10:25 

3.  
 دکت  مجید ولییا  ب وجنی
 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

Etiology of cerebral palsy 
10:45-10:35 

 دکت  مونا صالحی)د.ع.پ.ته ا (  .4

The Lifetime prevalence, 
predictors, and Co-morbidities of 
Specific Phobia Among Children 

and Adolescents: A Cross-
Sectional National Survey in Iran 

10:55-10:45 

5.  
دکت  علی ضا جشنی مطل  

 )د.ع.پ.الب ز(

Does Caffein Have a Preventive 
Effect on Apnea of Prematurity 

11:05-10:55 

 ی)د.ع.پ.ته ا (دکت  محمد ای ان  .6

Comparative Investigation of The 
Effects of Methylphenidate and 
Atomoxetine in Treatment of 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder: A Systematic Review 

10:25-10:15 

 دکت  لیدا زمانی 2

7.  
 دکت  محمداقبال حیدر 

 )د.ع.پ.ته ا (

Risperidone versus placebo in the 
treatment of children and 

adolescents with autism spectrum 
disorders: A meta-analysis and 

systematic review 

10:35-10:25 

8.  
 دکت  منصور به امی
 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

neuroscience in pediatrics 
10:45-10:35 

 ته ا (.م یم رنجب )د  .9

The Effective Computerize 
Cognitive Rehabilitation on 
Attention and Inhibition in 

children with ADHD 

10:55-10:45 

 دکت  بهداد ق یب)د.ع.پ.ته ا (  .10
 تاریخچه م کز طبی کودکا 
 )بیمارستا  دکت  حسن اه  (

11:05-10:55 

11.  
 دکت  محبوبه غیور نج  آباد 

 )د.ته ا (

The effect of water therapy on 
motor skills of children with 

autism 

10:25-10:15 

3 
دکت  سیمین 
 خیاط زاد 

12.  
 دکت  م جا  شهباز 
 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

A review of assessments of 
sensory processing in infants 

10:35-10:25 

13.  
 دکت  ناهید  حسنی خیابانی

 )د.ع.پ.تب یز(

The Comparison of performances 
of Cognition and Communication 
development of term and preterm 

10:45-10:35 
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 برنامه علمی 

12 months old infants 

 )د.ته ا (شادف دکت  رضا   .14

The Impact of Perception-Vision 
Exercises on Shape Perception of 
Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder Disorders 

10:55-10:45 

 دکت  الهه ف مانی )د.ع.پ.بی جند(  .15
ب رسی تاثی  ماساژ دهانی ب  زما  کسب 

مکید  مستقل در نوزادا  نارس:پژوهش مورد 
 منف د

11:05-10:55 

 Motor and Daily Living Skills in دکت  لیم شاک  )د.ته ا (  .16
Children with Autism 

10:25-10:15 

4 
دکت  سار  

 رپو حسین

17.  
 دکت  مژگا  ف جی گودرز 

 )د.ع.پ.ل ستا (
Prevalence of Autistic Spectrum 

Disorders in Children 

10:35-10:25 

 دکت  علی ع بی)د.ع.پ.ای ا (  .18
Intelligibility of Speech in 

Children with Cleft Lip and 
Palate, A Systematic Review 

10:45-10:35 

 )د.ته ا (دکت  بهناز سقایی  .19
The effects of ballistic plays on 
cognitive inhibitory in children 

with autism 

10:55-10:45 

20.  
ن جس خاتو  خورشید   دکت 

 )د.ع.پ.اردبیل(

ب رسی شیوع رتینوپاتی نارسی و ارتباط با 
عوامل خط  آ  در نوزادا  پ   ت   بست   در 

 1397-1396بیمارستا  کوث  قزوین 

11:05-10:55 

 صادق طاه  )د.ع.پ.ارتش( دکت   .21
ب رسی تاثی  دارو  پ وپوفول به عنوا  

آرامبخش تسکینی در کودکا  م احل انتهایی 
 زندگی: یک مطالعه متاآنالیز

10:25-10:15 

5 
دکت سیدیاس  
 موسو 

 دکت  احمد شج  )د.ع.پ. یزد(  .22
Peritoneal Dialysis in Children 

in Ali- ebne – Abitaleb 
hospital, Yazd 

10:35-10:25 

 دکت  حمید  شج  )د.ع.پ.ته ا (  .23

Quality of life and job 
satisfaction in specialist 

physicians in shariaty hospital, 
2018-2019 

10:45-10:35 

 دکت  م یم رضایی  .24
مقایسه اث بخشی درما  نوروفیدبکی و آموزش 

  اختمل ذهن آگاهی در کاهش نشانگا
 کاستی توجه و بیش فعالی دانش آموزا 

10:55-10:45 

25.  
 دکت  م جا  شهباز 
 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

Frequency of all types of child 
maltreatment in Iran: systematic 

review and metaanalysis 

11:05-10:55 

 



  

 
 بین المللی بیماریهای کودکان  همایشمین و یک سی 38

 

 برنامه علمی 

 

 تاالر امام مجتمع بیمارستان )سالن پذیرایی(

 10:15-11:05ساعت    10/8/98جمعه 

 داوران مانیتور ساعت ارائه عنوان نام و نام خانوادگی شماره

1.  
 دکت  امی رضا منص  اصفهانی

 )د.ع.پ.همدا (

دیس استوزیز موتاسیو  یافته، ب رسی مقاالت 

 ومع فی یک مورد
10:25-10:15 

دکت  پ یسا  1
 رحمانی

2.  
 دکت  فاطمه اقبالیا 

 )د.ع.پ.همدا (

Evaluation of cardiac anomalies 

incidence and other associated 

abnormalities in newborns with 

esophageal atresia 

10:35-10:25 

3.  
 دکت  مه نوش غفار 

 )د.ع.پ.ته ا (

Tense ascites as a presentation of 

protein s deficiency in a 9 years old 

boy 

10:45-10:35 

4.  
 ام ا دکت  ف ید  ک

 )د.ع.پ.ته ا (

The interrater and intrarater reliability 

of the Preterm Infant Oral Feeding 

Readiness Assessment Scale 

10:55-10:45 

5.  
 نس ین مه نوش دکت 

 )د.ع.پ.اردبیل(

Improvement of nurses and physicians 

perspectives on pain management in 

Neonatal Intensive Care Unit 

following participatory action research 

11:05-10:55 

6.  
 دکت  صبا محمدپور

 )د.ع.پ.ته ا (

Probiotic supplementation in children 

with cystic fibrosis 
10:25-10:15 

دکت  معصومه  2
 عسگ شی از 

7.  
 دکت  سید  زلفا مدرسی

 )د.ع.پ.شهیدصدوقی یزد(

Does synbiotic supplementation in 

lactating mothers improve growth of 

exclusively breast fed infants? 
10:35-10:25 

8.  
 دکت  م ضیه واقفی

 )د.ع.پ.شهیدصدوقی یزد(
Plummer-Vinson syndrome with 

celiac disease in a 9 year old boy 
10:45-10:35 

 (دکت  ریتا باق یا )د.ع.پ.قزوین  .9
H syndrome in a 5-year-old girl with a 

novel mutation in the SLC29A3 gene: 

A case Report 

10:55-10:45 

10.  
 دکت  محبوبه خورشید  ف د

 )د.ع.پ.شی از(

ب رسی تاثی  تغذیه با شی مادر در سممت نوزادا  از 

 دیدگا  مادرا 
10:25-10:15 

3 
دکت  آرش 

دکت   -کمنت  
معین الدین 
 صفو 

11.  
 دکت  مهناز م دانی

 )د.ع.پ.ل ستا (

Prevalence of food insecurity and its 

relationship with socioeconomic 

factors and BMI status of high school 

girls in Khorramabad in 2015-2016 

10:35-10:25 

12.  

دکت  سارا علیمحمد  

بیدهند )د.ع.پ.آزاد واحد 

 ته ا (

HS-40 haplotypes in Iranian 

population 
10:45-10:35 

 Direct To Consumer (DTC) geneticدکت  سیما بیناف )د.ع.پ.آزاد   .13

tests: YES or NO? 
10:55-10:45 



  

 

 

  بین المللی بیماریهای کودکان همایشسی و یکمین  39

 برنامه علمی 

 واحد ته ا (

14.  
 دکت  معصومه انصار 

 )د.ع.پ.تب یز(

Current status of diagnosis of 

congenital anomalies by 

ultrasonography in Tabriz 
10:25-10:15 

دکت  محسن  4
 جعف  

15.  
 دکت  معصومه انصار 

 )د.ع.پ.تب یز(

Evaluation of the results of screening 

of developmental disorders in 12 

months old children of Tabriz 

University of medical sciences during 

2017-2018 

10:35-10:25 

16.  
 یندکت  کوکب نمک

 )د.ع.پ.بی جند(

A seroepidemiologic study of hepatitis 

A in students aged 7-18 years in 

Birjand city in 2015 
10:45-10:35 

17.  
 دکت  سعید شکیبا

 )د.ع.پ.ته ا (
Grisel’s syndrome associated with 

tonsillitis 
10:55-10:45 

18.  
 دکت  بهار اله ورد 

 )د.ع.پ.ته ا (
Rotavirus: prevalent and preventable! 11:05-10:55 

 دکت  ام اله سلیمی)د.ع.پ.قم(  .19

Using Foley catheter instead of 

conventional mushroom gastrostomy 

tube for long term enteral feeding; is it 

safe? 

10:25-10:15 

دکت  رضا رضایی  5
دکت  ف یبا  -

 فشندکی

20.  
 انیدکت  الهه ف م

 )د.ع.پ.بی جند(

ب رسی رابطه سن ج احی اولیه شکاف لب و کا  و 

 7تا  5وضوح گفتار در کودکا  شکاف لب و کا  

 ساله

10:35-10:25 

21.  
 دکت سیدیوس  مجتهد 

 )د.ع.پ.ته ا (

Evaluation of renal parenchymal 

changes in children with acute 

pyelonephritis and its relationship with 

laboratory indices 

10:45-10:35 

22.  
 دکت  م یم اسماعیلی عمفی

 )د.ع.پ.ای ا (

The value of DMSA for predicting the 

presence of vesicoureteral reflux and 

its severity at acute phase of febrile 

urinary tract infection 

10:55-10:45 
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 برنامه علمی 

 

 جتمع بیمارستان )سالن پذیرایی(تاالر امام م

 10:15-11:05ساعت  11/8/98شنبه 

 داوران مانیتور ساعت ارائه عنوان نام و نام خانوادگی شماره

1.  
 دکت  امی سلیمی

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(

Absent aortic valve 

associated with isolated 

brachiocephalic Artery; a 

rare case report 

10:25-10:15 

1 
 -کت  ربابه رجبید

 دکت  م یم نیکوف  

 Pentalogy of Cantrell in Full دکت  نادر  طائی)د.ع.پ.ل ستا (  .2

Term Neonate 
10:35-10:25 

3.  
 دکت محمدجواد مالکی

 )د.ع.پ.مشهد(

داپل  فونوالیزر: دستگا  هوشمند 

وتحلیل صدا  قلب با استفاد  از  تجزیه

 اث  داپل 

10:45-10:35 

4.  
 یم مشکوةدکت شک

 )د.ع.پ.ته ا (

An affected child with 

Arrhythmogenic right 

ventricular dysplasia and 

severe left ventricle 

dysfunction; a rare case 

report 

10:55-10:45 

5.  
 دکت  فاطمه تحقیقی

 )د.ع.پ.یزد(
Light and sleep! does light 

harmful for children 's sleep 
11:05-10:55 

6.  
 دکت علی ضا گلبابایی

 )د.ع.پ.مازندرا (

Fetal Coarctation of the 

Aorta Successfully Repaired 

in the Neonatal Period, a 

Case Report and Review of 

Literature 

10:25-10:15 

2 
دکت  مجتبی 

دکت  -گ جی

محمدرضا 

 خلیلیا 

 یزدا  قند )د.ع.پ.اراک( دکت   .7

Atrial and Ventricular 

Electrocardiographic 

Dromotropic Disturbances in 

Down Syndrome Patients 

with Structurally Normal 

Heart: A Cross-Sectional 

Study 

10:35-10:25 

8.  
 دکت  علی ضا عشقی

 )د.ع.پ.شهیدبهشتی(
LQTS in asthma disease 10:45-10:35 

9.  
 دکت  م ضیه واقفی

 هیدصدوقی یزد()د.ع.پ.ش

ب رسی دموگ افیک موارد آسپی اسیو  

سال  18جسم خارجی در بیمارا  زی  

م اجعه کنند  به بیمارستا  شهید 

 97-96صدوقی یزد در سال 

10:55-10:45 

10.  
 دکت پ یا نصی  

 )د.ع.پ.آذربایجا  ش قی(

 -ب رسی تاثی  اج ا  مداخله حمایتی 

آموزشی ب  است س مادرا  نوزادا  
11:05-10:55  
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 برنامه علمی 

بست   در بخش م اقبت ها   نارس

 ویژ  نوزادا 

11.  
 دکت  امین سعید  نیا

 )د.ع.پ.مشهد(

Pulmonary Inflammatory 

Myofibroblastic Tumor in a 

Male Child; a Case Report 
10:25-10:15 

3 
دکت  معصومه 

 قاسم پورعلمدار 

12.  
 دکت  محسن بدل زاد 

 )د.ع.پ.ته ا (

: Four novel mutations 

causing Ataxia 

Telangiectasia in Three 

Iranian Patients 

10:35-10:25 

13.  
 دکت  محمدجواد قاسم زاد 

 آزاد اسممی استا  قم(.)د

The Effect of Viola odorata 

Flower Syrupon the Cough 

of Children With Asthma:A 

Double-Blind, Randomized 

Controlled Trial 

10:45-10:35 

 دکت  ایوب حاتمی)د.ع.پ.ته ا (  .14
Chronic granulomatous 

disease (CGD) 
10:55-10:45 

 دکت  لیم قزوینیا )د.ع.پ.قم(  .15
Investigating the causes of 

out-of-hospital child death in 

Qom in 1395 and 1396 
11:05-10:55 

16.  
 دکت  ثمین ش فیا 

 )د.ع.پ.بوشه (

A Rare Case of Hyper IgE 

Syndrome with Vocal Cords 

Involvement 
10:25-10:15 

4 
دکت  رضا توکلی 

 زاد 

 دکت  پ یا اکب  )د.ع.پ.ته ا (  .17

در کودکا : پیشگی  ،  2دیابت نوع 

چالش ها  درمانی و کمپلیانس بیمارا  

 و اط افیا  آنا 

10:35-10:25 

18.  
 دکت  زه ا م تیو 

 )آموزش.پ ورش شه  خزل(

Determination of the reasons 

for referrals clients with 

phenylketonuria to 

rehabilitation services in 

Hamadan city 1397 

10:45-10:35 

19.  
 دکت  مهشید احمدیا 

 )د.ع.پ.اصفها (

The causes of re-sampling in 

screening for congenital 

hypothyroidism in neonates 

Isfahan University of 

Medical Sciences during 

2016 – 2018 

10:55-10:45 

 دکت  عفت آفاقی)د.ع.پ.آجا(  .20
Evaluation of pain 

assessment tools in pediatric 

under the age of three 
11:05-10:55 

21.  
 دکت  سپید  ت ویج اسممی

 آزاد اسممی ته ا (.)د

Incidence of Congenital 

Hypothyroidism amongst 

Newborns Affected to 

Jaundice 

10:25-10:15 5 
دکت  ریحانه 

 محسنی پور
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22.  
 دکت  فاطمه الها  محجوب

 )د.ع.پ.ته ا (

Chanarin Dorfman 

Syndrome, Review And 

Report of a Case. 
10:35-10:25 

23.  
 دکت  معصومه انصار 

 )د.ع.پ.تب یز(

Investigating the causes of 

death of 1-59 month old 

children in Tabriz University 

of Medical Sciences in 2019-

2018 

10:45-10:35 

24.  
 دکت  زه ا نافعی یزد 

 )د.ع.پ.شهیدصدوقی یزد(

Evaluation of mortality 

causes in children aged 1-59 

month in Yazd 

10:55-10:45 

25.  
 زادآ.سید سعید نبو )د دکت 

 اسممی واحد ته ا (

ب رسی میزا  شیوع عفونت ادرار  در 

نوزادا  مبتم به سپسیس دی رس در 

 98-97بیمارستا  میمد در سالها  

11:05-10:55 
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 تاالر امام مجتمع بیمارستان )سالن پذیرایی(

 10:15-10:55ساعت  12/8/98یکشنبه 

 داوران مانیتور هساعت ارائ عنوان نام و نام خانوادگی شماره

1.  
 دکت  شه وز نعمتی

 )د.ع.پ.تب یز(

Reconsidering Early Interventions: 

Adhering to the Principles of Early 

Intervention Program, not just starting 

intervention Early 

10:25-10:15 

1 

دکت  ای ا  

 –ملک زاد  

دکت  م یم 

 قدسی

2.  
 دکت  ملیحه مسعود  ف د

 د.ع.پ.کاشا ()

Effect of Play Therapy on Social 

development: a randomized controlled 

trial 
10:35-10:25 

3.  
 دکت  علی پ وها  دینا

 )د.ع.پ.ته ا (
Sleep disorder in children with autism 

spectrum disorder 
10:45-10:35 

4.  
 دکت  محمدثه می عماد 

 آزاد واحد سمنا ( .)د

The effect of education on knowledge, 

attitude and perception of parents of 

children under 7 years old with obesity 

10:55-10:45 

5.  
 دکت محبوبه خورشید  ف د

 )د.ع.پ.شی از(

ب رسی وضعیت تکامل کودکا  در م اجعین به م کز 

 جامع تکامل کودکا 
10:25-10:15 

2 

دکت  رکسانا 

 –معینی 

دکت  ناص  

 افیلیا 

6.  
عممه .لکی)دادکت  زه ا م

 طباطبایی(

Translation and Primary adaptation of 

Individualized Family Service Plan 

(IFSP) in Iran 
10:35-10:25 

7.  
 دکت  راضیه پیغمب دوست

 آزاد م ند(.)د

ب رسی تاثی  بازدید از منزل ب  شاخص ها  تکامل 

 نوزادا 
10:45-10:35 

8.  
 دکت  پژما  شفی خانی

 )د.ع.پ.شی از(

Assessment the status of neuronal 

development of orphanage nursury of 

FARS province in 2016 
10:55-10:45 

9.  
 دکت  قدسیه عبدالعلی زاد 

 )د.ع.پ.ارومیه(
Growth status of 2-5 year-old children in 

Kaleybar and its social determinants 
10:25-10:15 

3 

دکت  

محمدرضا 

 زرکش

 لیم قزوینیا )د.ع.پ.قم(  .10
Evaluation of one year old children 

development in Qom province based on 

ASQ questionnaire in 1396 and 1397 
10:35-10:25 

11.  
 دکت معصومه انصار 

 )د.ع.پ.تب یز(

Examining the status of children referred 

to Tabriz University of Medical 

Sciences in 2019-2018 
10:45-10:35 

12.  
 دکت  منیژ  فی وز 

 )د.ع.پ.ته ا (

A Theory-Based Model of Sexual 

dysfunction after improvement of cancer 

in children and adolescents 
10:55-10:45 

13.  
 فاطمه پوردقت کار

 .ع.پ.گیم ()د

The Effect of topical mouth rinse on the 

Prevention of Oral Mucositis Caused by 

Chemotherapy in Children with Acute 

Lymphoblastic Leukemia 

10:25-10:15 
4 

دکت  م یم 

 بهف 

 Effects of Aprepitant on chemotherapy-10:35-10:25دکت  فاطمه خزائی کو    .14
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 induced nausea and vomiting in children پ )د.ع.پ.اراک(

15.  
دکت  مژگا  ف جی 

 گودرز )د.ع.پ.ل ستا (
Leukocytosis in Patients with Favism 

and Association with BloodTransfusion 
10:45-10:35 

16.  
 دکت  بابک عبدالک یمی

 )د.ع.پ.ل ستا (

A prospective evaluation of the effect of 

Desferal and L-Carnitin on heart rate 

variability in non-ischemic 

chemotherapy induced cardiomyopathy 

10:55-10:45 

17.  
 دکت  بابک عبدالک یمی

 )د.ع.پ.ل ستا (

Successful management of three critical 

problems in Acute Myeloid Leukemia 

patient with new method 
10:25-10:15 

5 
دکت  عالیه 

 صف   

18.  
 دکت  منیژ  فی وز 

 )د.ع.پ.ته ا (
Pediatric brain tumor how changes self-

perception? 
10:35-10:25 

19.  
 دکت  ف زاد کمپانی

 )د.ع.پ.ته ا (

The Evaluation of Demographic, 

Clinical and Laboratory of Patients with 

Leukemia referred to the Children's 

Medical Center Hospital in 2017-2019 

10:45-10:35 

20.  
 دکت  ف زاد کمپانی

 )د.ع.پ.ته ا (

ب رسی عملک د تی وئید و پاراتی وئید در بیمارا  مبتم به 

 تاالسمی ماژور
10:55-10:45 

 

 

 
 

  

 


