
  
  
  
  
  1399آذر ماه  27سمینار علمی مورخ 

 انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  تروما: موضوع *

  18:00- 21:00ساعت 
  

  دکتر شهرام شیروانی: گرداننده 
  عنوان  ساعت  ردیف

  شکستگی هاي پیچیده زانو و لگن در کودکان
  شکستگی هاي لگن : پانل  18:00- 18:30   .1

  دکتر علیرضا غزنوي: گرداننده
  محمدحسین نبیان دکتر محمدعلی تحریریان، دکتر دکتر رضا عبدي، دکتر مانی محمودي، : اعضاء پانل

  شکستگی هاي زانو: پانل   18:30- 19:00   .2
  دکتر حسین اصالنی: گرداننده

  دکتر شهاب ایل کا دکتر حسینعلی هادي،دکتر سیدرامین زرگرباشی،  دکتر بهنام پنجوي،: اعضاء پانل
  داریم را عوارضی چه انتظار درمان کنیم، را آن چگونه ؛ استابولوم پیچیده شکستگی جراحی درمان

   درمان هاي استراتژي و ارزیابی: استابولوم شکستگی در اي حاشیه تأثیر  19:00- 19:15   .3
  دکتر مایکل آرچ دیکن

  استابولوم شکستگی جراحی درمان عوارض  19:15- 19:31   .4
  دکتر سیریل مافري

  پرسش و پاسخ   19:31- 19:41   .5

   پیچیده کیس 3 ارائه: پانل  19:41- 20:04   .6
  دکتر کاوه قرنی زاده، دکتر بابک سیاوشی، دکتر محمدکاظم امامی میبدي

محمدتقی قضاوي، دکتر مسعود نوروزي، دکتر مهرداد منصوري، دکتر  تضی کلهر،دکتر مر  :اعضاء پانل
دکتر سیدحسین شفیعی، دکتر کریم  شهرام شیروانی،دکتر علیرضا صادق پور، دکتر علیرضا منافی، دکتر 

  پیسوده
  ستال رانید ستگیعوارض و مشکالت شک

  عروقی همزمان آسیب و ران استخوان دیستال شکستگی: پانل  20:04- 20:24   .7
  دکتر مهرداد صدیقی: گرداننده

   دکتر محمدرضا سبحان، یطحامسیدمحمد  دکتر، )عروق(نیتدنیکی  دکتر: اعضاء پانل
  نان یونیون دیستال فمور: پانل  20:24- 20:44   .8

  پور میدکتر عادل ابراه :گرداننده
  عموزادهفرزاد  دکتری، نجف نیآرو، دکترمبارکه یمیکرمحمود  دکتر: اعضاء پانل

  رویکرد بر مبتنی : C3 ران دیستال شکستگی: پانل  20:44- 21:00   .9
  یدکتر محسن توکل :گرداننده

  يریخبسیدسعید  دکتر،  کالنترهادي  دکتر، یفیحسن شر دکتر: اعضاء پانل
  



  

 

  
  
  
  
 1399آذر ماه  27سمینار علمی مورخ 

  انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  مفصل پا و مچ پا :  موضوع*
  21:30- 23:30ساعت 

  

  دکتر محسن موحدي یگانه : گرداننده
  

  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

  یگانه موحديمحسن  دکتر  خارجی مهمانان معارفه و جلسه شروع  21:30- 21:40   .1

  Dr. Johnny Lau  لیسفرانک هاي آسیب  21:40- 21:55   .2

  Dr.Bret Smith  کوبوئید و ناویکوالر هاي آسیب  21:55- 22:10   .3

  میدفوت هاي آسیب: پانل   22:10- 22:50   .4
  موسوي الهی سید حجت آیت دکتر: گرداننده 

 موحديمحسن  ، دکتر  Dr. Johnny Lau ، Dr.Bret Smith: پانل اعضا

  اسپندار دکتر رامین  یگانه،

  

  تالوس هاي شکستگی:  پانل  22:50- 23:30   .5
  دکتر محمدرضا میعاد : گرداننده 

امیر  دکتر زاده، امیر صباغ دکتر غالمرضا نادري، دکتر ، حیدري دکتر نیما: پانل اعضاء
 رضا وثوقی

  

  

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  

 1399آذر ماه  28سمینار علمی مورخ 

  انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  
  )تومور( پیوندي بافت و استخوان هاي تومور:  موضوع*

  19:00- 21:00ساعت 

  
  دکتر سام حاجی علیلو سامی :گرداننده 

  
  

  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

1.   21:00-19:00  

  
  نرم بافت و استخوان تهاجمی خیم خوش و خیم خوش تومورهاي موارد انواع معرفی: پانل 

  
  سام حاجی علیلو سامی دکتر: گرداننده 

  
  

   - صابري صادق دکتر - داغی قره محمد دکتر - جمشیدي خدامراد دکتر :پانل اعضا

   حیدري محسن دکتر - سلوکی سعید دکتر -  کریمی امین دکتر - پور عارف محمد امیر دکتر

  
  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

 
  

  1399آذر ماه  28سمینار علمی مورخ 
جراحان ارتوپدي ایرانانجمن   

  
  

  شانه و آرنج: موضوع *
  21:30- 23:30ساعت 

  

 دکتر امیدرضا مومن زاده: گرداننده 

 پانل آسیبهاي کاف 

 عنوان گرداننده پنل پنل ءاعضا زمان

  دکتر محمدرضا گیتی، دکتر خسرو تحویلداري 21:30- 21:45
 دکتر علیرضا روحانی، دکتر محمد قریشیان

دکتر حمیدرضا 
 اصالنی

  1کیس 
 ایمپینجمان و پارگیهاي ناکامل کاف

دکتر علی اکبرخورسندي، دکتر امیدرضا مومن  21:45- 22:00
  زاده

 دکتر نیما باقري، دکتر رحمت اهللا سري

نصیر محمد دکتر 
 نادري

  2کیس 
  پارگیهاي ماسیو و غیر قابل ترمیم کاف

 پرسش و پاسخ 22:00- 22:05

  پانل ناپایداري شانه
  عنوان  گرداننده پنل  پنل ءعضاا زمان

  دکترحمیدرضا اصالنی، دکتر فریبرزعزیزي 22:05- 22:20
 دکتر مهدي رحیمی، دکتر امیررضا صادقی فر

  3کیس  دکتر محمدرضا گیتی
 ناپایداري تروماتیک قدامی شانه

دکتر  دکتر محمدحسین ابراهیم زاده، 22:20- 22:35
 فریبرزعزیزي

 باقري دکتر مهدي رحیمی، دکتر فریور

 4کیس  دکتر مرتضی نخعی

  ناپایداري خلفی و چند جهتی شانه

 پرسش و پاسخ 22:35- 22:40

  پانل تروماي و آرتروپالستی شانه
 عنوان گرداننده پنل پنل ءاعضا زمان

دکتر محمد نصیر نادري، دکتر امیررضا  22:40- 22:55
 صادقی فر

 دکتر نیما باقري، دکتر لیال زنجانی

مومن دکتر امیدرضا 
 زاده

  5کیس 
شکستگی خرد شده و شکستگی 
 دررفتگی پروکسیمال هیومروس

دکترمرتضی  دکترمحمد حسین ابراهیم زاده، 22:55- 23:10
 نخعی

 دکتر امیر سبحانی، دکتر لیال زنجانی

دکتر علی 
 اکبرخرسندي

  6کیس 
  دررفتگی نادیده گرفته شده شانه

خسرو دکتر علی اکبر خرسندي، دکتر  23:10- 23:25
 تحویلداري

 دکتر محمد قریشیان، دکتر امیر سبحانی

  7کیس  دکتر علیرضا روحانی
دررفتگیهاي حاد و مزمن مفصل 

  آکرومیوکالویکوالر
 پرسش و پاسخ 23:25- 23:30

  



  
  
  
  
  1399دي ماه  4سمینار علمی مورخ 

 انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  )اطفال( رشد استخوان و صفحه رشد: موضوع *
  18:30- 21:00 ساعت

  
  دکتر غالمحسین شاهچراغی، دکتر مهزاد جاوید: گردانندگان 

  
  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

  اصالنیحسین دکتر   )فیزیز –اپیفیز (  ؟کند ساختار صفحه رشد چیست و چگونه رشد می  18:30- 18:40   .1

صفحات رشد استفاده براي تخمین رشد باقی مانده از رادیوگرافی کدامیک از   18:40- 18:50   .2
  میشود ؟

  کا ایلشهاب دکتر 

    پرسش و پاسخ   18:50- 19:00   .3

 در آن عواقب و بالینی پیامدهاي: رشد حال تحتانی در اندام  19:00- 19:20   .4
  اپیفیزیودیز زمان و بالینی تمرین

  دکتر دیمگلیو

  غزنويعلیرضا دکتر   طرز استفاده ازروش هاي پیش بینی میزان رشد باقیمانده  19:20- 19:30   .5

    پرسش و پاسخ  19:30- 19:35   .6

  باشیزرگرسیدرامین دکتر   شواهد مستند -آیا دارو درمانی در افزایش رشد قدي تاثیري دارد ؟   19:35- 19:45   .7

  برچجان دکتر موارد،تکنیک، نتیجه              -برداشتن مانع استخوانی در آسیب هاي صفحه رشد  19:45- 20:05   .8

    پرسش و پاسخ  20:05- 20:10   .9

10.     
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  دکتر غالمحسین شاهچراغی، دکتر مهزاد جاوید: گردانندگان 
  

دکتر محمد حالج مقدم، دکتر علیرضا رحیم نیا، دکتر : اعضاء پانل
  دکتر شیرین زمانی   مهدي رمضان شیرازي، دکتر امیررضا وفائی،

  

  )معرفی کیس(بغدادي  دکتر تقی  20:10- 20:20

  )معرفی کیس(دکتر سعید توکلی   20:20- 20:30

  )معرفی کیس( دکتر محمدعلی تحریریان  20:30- 20:40

  )معرفی کیس(دکتر رضا عبدي   20:40- 20:50

    پرسش و پاسخ    20:50- 21:00   .11



  

  

  

  
  
 1399دي ماه  4سمینار علمی مورخ 

  انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  )زانو( )بیماران نابلغ(زانو در کودکان و نوجوانان  (ACL)آسیب رباط صلیبی قدامی : موضوع*
  21:30- 23:30ساعت 

  
  دکتر امین مرادي: گرداننده

  
  

  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف
  غفاريسلمان دکتر   )و ارزیابی وضعیت بلوغ(  ACLمعاینات بالینی و رادیولوژیکی پارگی  ،تشخیص   21:30- 21:40   .1
  دکترمهدي مویدفر  )اندیکاسیون ها و روش ها( درمان غیر جراحی   21:40- 21:50   .2
  مقتداییمهدي دکتر   ) physeal sparingتکنیک  –اندیکاسیون ها ( درمان جراحی   21:50- 22:00   .3
 transphyseal ACLR– partialنکنیک   (درمان جراحی   22:00- 22:10   .4

transphyseal  ACLR(  
  شرافت وزیري دکتر

  دکتر سید محمد طحامی  انتخاب گرفت و روشهاي فیکساسیون  22:10- 22:20   .5
  دکتر مهران سلیمانها  در نابالغین ACLRریسک فاکتورها و عوارض بعد از عمل    22:20- 22:40   .6

مینیاتور محمدرضا دکتر   در کودکان و نوجوانانtibial eminence  )(ACL کندگی   22:40- 22:50   .7
  سجادي

  پانل   23:30- 22:50   .8
 دکتر امین مرادي: گرداننده پانل

محمدنقی رازي، دکتر محمد جبل عاملی، دکتر محمود دکتر  :اعضاي پانل 

دکتر حمیدرضا ، محمدحسین ابراهیم زادهکیهانی، دکتر سهراب طهماسبی، دکتر
  ،نوالیمحمد دکتر  دکتر حسینعلی هادي، ،باقري فردابوالفضل دکتر  یزدي،

  مقتداي مهديدکتر  

  

 

  

  

  



  

  
  
  
  
  1399دي ماه  5سمینار علمی مورخ 

 انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  )دست( اولنار دست مچ درد به سیستماتیک رویکرد: موضوع *

  19:00- 21:00ساعت 
  

  علی دیانتدکتر : گرداننده 
  
  

  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

مچ دست بر اساس شغل و سن و نوع  Ulnar Side اتیولوژي ضایعات   19:00- 19:10   .1

  فعالیت

  دکتر محمود فتاحی بافقی

  دکتر پرویز آهنگر  (w.u.s)  معاینات بالینی اختصاصی براي تشخیص ضایعات  19:10- 19:20   .2

3.   19:35 -19:20  Work Up  دکتر روشنک مرادي  )آزمایشگاهی و تصویربرداري ( کارهاي تشخیصی یا  

  دکتر لیلی فرهادي  و نتایج آن TFCC درمان غیر جراحی در ضایعه   19:35- 19:45   .4

  دکتر محمد علی اخوت پور  و نتایج آن TFCC درمان آرتروسکوپیک ضایعه   19:45- 19:55   .5

  دکتر علی دیانت   TFCC ترمیم آرتروسکوپیک درمان ،شکست از بعد Salvage  درماان  19:55- 20:05   .6

در افراد مسن بعد از شکستگی هاي مچ )D R U J(درمان ضایعه مفصل   20:05- 20:10   .7

  دست

  دکتر هومن شریعت زاده

 (w.u.s) اطراف مچ دست سبب بهبودي دردهاي Denervation آیا   20:10- 20:20   .8

  میگردد؟

  دکتر فریور الهیجی

  دکتر فرید نجد مظهر  Ulnar Impactionم درمان موثر در سندرو  20:20- 20:30   .9

  دکتر رضا شهریار کامرانی  این بیمار چه میکینید؟پانل با   20:30- 21:00   .10
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  انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

   مفصل ران:  موضوع*
  21:30- 23:30ساعت 

  
   دکتر بابک سیاوشی: گرداننده 

  
  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

  محمدعلی عنایت الهیدکتر   اصول  کلی  کانورژن  21:40-21:30   .1

  دکتر مسعود نوروزي  DHSشکست درمان با    21:55-21:40   .2

  دکتر علیرضا منافی  PFNشکست درمان با    22:05-21:55   .3

   پرسش و پاسخ  22:15-22:05   .4

  دکتر محمدتقی قضاوي   شکست درمان با  همی ارتروپالستی  22:25-22:15   .5

  لقاسمیانامنصور ابو دکتر  شکست فیکساسیون استابولوم  22:35-22:25   .6

  دکتر علی یگانه  تبدیل ارترودز  هیپ به توتال هیپ  22:45-22:35   .7

  دکتر بابک سیاوشی  تبدیل گیردل استون به توتال هیپ  22:55-22:45   .8

    پرسش و پاسخ  23:05-22:55   .9

  پانل  23:30-23:05   .10
  دکتر سیدمحمدجواد مرتضوي: گرداننده 

  شیروانی، دکتر کریم  پیسوده، دکتر جواد مظفري، دکتر شهرام:اعضا
  دکتر سیدحسین شفیعی،، دکتر مهدي مطیفی فر، دکتر علیرضا صادق پور

  دکتر سیدامیرمحلیشا کاظمی
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 انجمن جراحان ارتوپدي ایران
  

  تازه هاي ستون فقرات، معرفی بیمار: موضوع *

  19:00- 21:00ساعت 
  

  دکتر حسن قندهاري: گرداننده 
  

  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف
  دکتر بابک پورعباس تحویلداري  هرنی دیسک گردن  19:00- 19:12   .1

  دکتر فرزاد امیدي کاشانی  هرنی دیسک کمر  19:12- 19:24   .2

  دکتر سعید صفائی  اسکولیوز  19:24- 19:36   .3

    پرسش و پاسخ  19:36- 19:46   .4

  دکتر محمدرضا اعتمادي فر  کیفوز  19:46- 19:58   .5

  دکتر حجت حسین پورفیضی  درد کمر اطفال  19:58- 20:10   .6

  دکتر عزتی  شکستگی ادونتوئید سالمندان  20:10- 20:25   .7

  دکتر حسین مهدیان  تازه هاي باالنس ساژینال  20:25- 20:45   .8

    پرسش و پاسخ  20:45- 21:00   .9

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  
  1399ماه  دي 11سمینار علمی مورخ 

  جراحان ارتوپدي ایرانانجمن 
  

)کمیته آموزش(ی رانیارتوپد ا يبرا ي؛ نکات کاربرد19- دیکوو یدر دوره پاندم سیپرکت : موضوع*  

  21:30- 23:30ساعت 
  

  دکتر منصور ابوالقاسمیان : گرداننده 
  سخنران  عنوان سخنرانی  ساعت  ردیف

 خطری و پزشک ب ماریب يچقدر برا یپاندم یدر ط يارتوپد یانجام جراح  21:44-21:30   .1
 است؟

  دکترمحمدعلی عنایت الهی

وپروفسور بناتز  ما   ییگسست بزرگ در روزگار طال کی: ایتالیدر ا دیکوو-ارتو  21:58-21:44   .2  
 ،يدپارتمان ارتوپد سییر(

)ایتالیا ا،یبرش  
   پرسش و پاسخ  22:08-21:58   .3
 ماریبا ب م؟یریچگونه بکار بگ ران؛یا يانجمن ارتوپد دیکوو يراهنما  22:22-22:08   .4

 ؟میچه کن دیمبتال به کوو يارتوپد
  ییکچوامیررضادکتر 

   پرسش و پاسخ  22:32-22:22   .5

  دکتر مهدي مقتدایی دیارتوپد با کوو کیگزارش تجربه   22:45-22:32   .6
  دکتر سیدمحمدجواد مرتضوي سیک هئارا  23:03-22:45   .7

  دکتر فرید نجدمظهر
  دیکوو یدر دوره پاندم سیپرکت کالیو مد یقانون يجنبه ها: نلاپ  24:03-23:03   .8

  انیابوالقاسممنصور دکتر  :گرداننده

متخصص بیهوشی، ( ياریخدادکتر  ،دکتر ابوالفضل باقري فرد: اعضا
زاده  ییفدالیدا دکتر  ،یقانون یپزشکسرپرست کمیسیون مرکزي 

 يدکتر مختار ،يرازمحمد دکتر  ،)یدانشگاه بهشت ،یهوشیمتخصص ب(
متخصص (محرز مینو ، دکتر )یدانشگاه بهشت و،ی یس يو آ هیمتخصص ر(

 سیدمحمدجواد مرتضويدکتر  ،)دانشگاه تهران ،یعفون

  

  



  

  

  

  

  

  

  1399دي ماه  12سمینار علمی مورخ 
 انجمن جراحان ارتوپدي ایران

  

  ”قانون و پزشک " اخالق پزشکی پانل :موضوع *

  19:00- 21:00ساعت 
  

  دکتر فریور الهیجی:  گرداننده
  
  

   اوینعن  ساعت  ردیف

  پزشکی نظام قانون تناقصات  19:00- 19:15   .1

  پزشک ضمان  19:15- 19:30   .2

  تقصیر و قصور  19:30- 19:45   .3

  کارشناسی  19:45- 20:00   .4

  آگاهانه رضایت  20:00- 20:15   .5

محمد رازي، خانم دکتر  آقاي دکتر ابوالفضل باقري فرد، دکتر: اعضاء پانل: پانل  20:15- 21:00   .6
دکتر غالمعلی  ،)وکیل دادگستري و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد(کتایون عباسپور

دکتر محمد فکور، دکتر ،)دادستان انتظامی نظام پزشکی(عکاشه، دکتر علی فتاحی
، دکتر عباس )معاونت آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی(مهدويسیدامیرحسن 

  )انونیرئیس سازمان پزشکی ق(مسجدي
  

.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
 1399دي ماه  12سمینار علمی مورخ 

 انجمن جراحان ارتوپدي ایران

  

نشست تخصصی آشنایی با شیوه هاي نوین ارزیابی دانشجویان و دستیاران پزشکی با :  موضوع*
  تاکید بر آزمون هاي استدالل بالینی

 

  21:30- 23:30ساعت 

  شایانشهرام دکتر : گرداننده

 
  موضوع  زمان  ردیف
  هاي بالینی مقدمه اي بر شیوه هاي نوین در سنجش مهارتها و صالحیت  21:30- 21:50 .1

  )KFو  PMP(هاي استدالل بالینی  اصول، مبانی و انواع آزمون  21:50- 22:20 .2

  و امنیت آزمون PMPدهی آزمون  اجزاء و  شیوه طراحی سؤال و نمره  22:20- 22:45 .3

 Onlineبصورت  EPMPآزمون  کمیته برگزاري  22:45- 23:10 .4

  آزمون  کمیته برگزاري  23:10- 23:15 .5

  شرکت کنندگان و مدرس کارگاه  23:15- 23:30 .6

  
 


