روز اول
ُ
گوش ،گلو ،بینی و سر و گردن ایران
کنگره مجازی انجمن علمی جراحان
19/09/1999

سخنرانان

ساعت

سالن ۲

سالن ۱
۸:۳۰-۸:۵۵

روشهای غیر جراحی انسداد خواب -دکتر رضا عرفانیان

اتواسکلروز -دکتر احمد دانشی

۹:۰۰-۹:۲۵

لیک های سینوس اسفنویید – دکتر مریم جالسی

- Free tissue transfer in oral cavityدکتر شاهین رجائیه

۹:۳۰-۹:۵۵

تازه های جراحی انسداد خواب – دکتر ریحانه حیدری

لیفت صورت -دکتر امیری زاد

۱۰:۰۰-۱۱:۳۰

افتتاحیه
پانل اداره بیماری انسداد خواب
مدراتور  :روش های جراحی مدرن خواب (دکتر ریحانه حیدری)

۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

اعضای پانل  :روش های غیر جراحی کنترل انسداد خواب (دکتر آیه شمس الدینی) -ارزیابی بیمار مبتال به انسداد خواب (دکتر رضا عرفانیان)-روشهای بررسی و
تشخیص بیمار مبتال به انسداد خواب (دکتر رضا موسوی)

 CPAPو کاربردهای آن (دکتر خسرو صادق نیت)
پلی سومنوگرافی (دکتر بشارت رحیمی)
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰

استراحت

۱۴:۰۵-۱۴:۳۰

اپروچ ترانس البیرنت – دکتر علی کوهی

جراحی اندوسکوپیک گوش میانی – دکتر علی محمد اصغری

۱۴:۳۵-۱۵:۰۰

کارسینوم پاپیلری تیرویید -دکتر مهدی خواجوی ،دکتر زهرا رحمانی

اوریکولوپالستی  -دکتر مجتبی محمدی اردهالی

۱۵:۰۵-۱۵:۳۰
۱۵:۳۵-۱۶:۰۰

اپروج به ندولهای تیرویید – دکتر باقری حق

- Forearm free flapدکتر سهراب پور

Canal wall downدکتر مختاری نژاد-

جراحی آندوسکوپیک لترال قاعده جمجمه-دکتر صالح محبی
پانل  :پاندمی کووید و اثر آن در اداره بیماران با سرطانهای سروگردن
مدراتور :دکتر مازیار مطیعی  -دکتر مهرداد جعفری

۱۶:۰۵-۱۷:۳۰

تظاهرات کووید در بیماران مبتال به سرطان های سروگردن دکتر علیرضا صالحی

استراتژی رادیوتراپی در بیماران مبتال به کووید و کانسرهای سروگردن -دکتر بابایی

۲۱:۰۰-۲۳:۰۰

وبینار بین المللی

روز دوم
ُ
گوش ،گلو ،بینی و سر و گردن ایران
کنگره مجازی انجمن علمی جراحان
20/09/1999

سخنرانان

ساعت

سالن ۲

سالن ۱
۸:۳۰-۸:۵۵

دکمپرسیون اپتیک نرو  -دکتر جهانگیر قربانی

جراحی استخوان رکابی– دکتر حامد امامی

۹:۰۰-۹:۲۵

لیفت شقیقه – دکتر امین آمالی

شکاف لب -دکتر مهتاب ربانی

۹:۳۰-۹:۵۵

ورتیکال الرنژکتومی – دکتر پیمان دبیرمقدم

لیفت صورت -دکتر شباهنگ محمدی

پانل رینولوژی
مدراتور  :مشکالت و پیت فال های تشخیصی درمانی توده های بینی  -دکتر هادی صمیمی
اعضای پانل :مشکالت رادیولوژی درتوده های بینی سی تی و ام آر ای – دکتر هاشم شریفیان
۱۰:۱۰-۱۲:۰۰

مشکالت تشخیصی ودرمانی نئوپالسم های خوش خیم و بدخیم – دکتر محمدحسین برادران فر
مشکالت انکلوژی بیماران با توده های بدخیم – دکتر احمد عامری

۱۰:۱۰-۱۲:۰۰
مشکالت تشخبصی و درمانی توده های التهابی و مادرزادی -دکتر متین قاضی زاده
مشکالت پاتولوژی فروزن و پرمننت در توده های بینی – دکترمریم لطفی
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰

استراحت

۱۳:۰۵-۱۳:۳۰

باز توانی دینامیک عصب فاشیال – دکترشباهنگ محمدی

لیک  -CSFدکتر علی صفوی

۱۳:۳۵-۱۴:۰۰

 - Management of Facet retraction in rhinoplastyدکتر شاهین باستانی نژاد

تیمپانوپالستی آندوسکوپیک  -دکتر محمد محسنی

۱۴:۰۵-۱۴:۳۰

تیمپانوماستوییدکتومی  -دکتر معصومه سعیدی

 –Revision FESSدکتر صدر حسینی

پانل  :جراحی زیبایی گوش
۱۴:۳۵-۱۶:۰۰

مدراتور :دکتر بابک ساعدی
اعضای پانل :دکتر شیرازی ،دکتر گلجانیان ،دکتر محمدی ،دکتر جعفری پور ،دکتر عتیقه چی

۲۱:۰۰-۲۳:۰۰

وبینار بین المللی

روز سوم
ُ
گوش ،گلو ،بینی و سر و گردن ایران
کنگره مجازی انجمن علمی جراحان
21/09/1999

سخنرانان

ساعت

سالن ۲

سالن ۱
۸:۳۰-۸:۵۵

اسیکولوپالستی  -دکتر پدرام برقعی

لیفت پیشانی– دکتر مجتبی ملکی

۹:۰۰-۹:۲۵

شکاف کام – دکتر میر اشرفی

-Vertical dome devisionدکتر شهریار یحیوی

۹:۳۰-۹:۵۵

تزریق چربی – دکتر بابک ساعدی

نشت مایع مغزی در اطفال  -دکترصدرحسینی -دکتر زینعلی زاده

پانل رینوپالستی در بینی های کج
۱۰:۱۰-۱۲:۰۰

مدراتور  :دکتر امیراروین سازگار
اعضای پانل :دکترمحمد صادقی-دکتر ابوالحسن قیصری -دکتر علیرضا مجلسی – دکتر علیرضا موحدی – دکتر نرجس رزم آرا -دکتر نجمه دوست محمدیان

۱۲:۰۰-۱۳:۰۰

استراحت

۱۳:۰۵-۱۳:۳۰

سوپراکریکویید الرنژکتومی – دکتراصالن احمدی

ریویژن رینوپالستی بینی کوتاه -دکتر علیرضا محبی

۱۳:۳۵-۱۴:۰۰

بازتوانی فلج فاسیال -دکتر محمد مهدی سالم

تشریح گردن -دکتر مازیار مطیعی ،دکتر مهرداد جعفری

۱۴:۰۵-۱۴:۳۰

کودال اکستنشن گراف -دکتر رزینا بشارتی زاده

بلفاروپالستی -دکتر جواد امیری زاد

پانل  :اخالق و قانون در جراحی پالستیک
۱۴:۳۵-۱۶:۰۰

مدراتور :دکتر ابراهیم رزم پا
مسائل پزشکی قانونی دکتر مهدی خواجوی – دکتربیژن نقیب زاده – دکتر علی فتاحی -دکتر مسعود قاسمی-دکتر علیرضا موحدی
اخالق پزشکی و مسائل حرفه ای در جراحی پالستیک بینی و صورت -دکتر خدایاری– دکتر جعفرنژاد

۱۶:۰۰-۱۶:۳۰

اختتامیه

۲۱:۰۰-۲۳:۰۰

وبینار بین المللی

