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دکتر محمد رازی 

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دوستان و همکاران گرامی؛

 با سالم

 امسال سالی متفاوت از سال های ديگر زندگی مان را تجربه کرديم. يک سال ديگر 

از دفتر زندگی و کاری مان با بهت و وحشتی فراوان از بیماری همه گیر در ايران و 

جهان گذشت. وقايع گوناگونی را پشت سر گذاشتیم. در غم بسیاری از دوستان،  

همکاران و اقوام مان  نشستیم برای جان بسیاری تالش کرديم شبهای زيادی برای 

سالمت دوستان دعا خوانديم و روزهای زيادی را به فکر برای کمک به مردم کمک 

کرديم. گیر تالش  همه  بیماری  اين  از  گذر  برای  مان  خانواده  به  و کمک   به خود 

سعی کرديم که به دنیای عادی زندگی ارتوپدی مان در کنار تمامی اين مسائل کمترين خدشه ای وارد نشود. سعی کرديم 

و  نبیند  تروما سختی  و  تصادف  از  ناشی  از مشکالت  بیماری  هیچ  ارتوپدی  بیماريهای  از  بیماری  هیچ  امسال  در طول  که 

شود.  درمان  بیمارستان  در  گیر  همه  بیماری  اين  با  تماس  امکان  و  بیمارستانی  هزينه  کمترين  با  ممکن  فرصت  اولین  در 

 مسائل عمومی ديگری از نظر مسائل اقتصادی از نظر مسائل اجتماعی در کنار اين غم عظیم امسال مان را سخت کردند.

امسال همزمان با اوج بیماری کوويد و   جوالن دهی ويروس  مرگبار پزشکان و محققین از جان گذشته در سرار جهان نه تنها سر گرم 

درمان بیماران مبتال بلکه تحقیق و ريشه يابی و تهیه واکسن برای مقابله با اين عرضه خطرناک ...  و البته انگشت شماری شیاد بی 

 سواد از بی سامانی اجتماعی سوء استفاده کرده به اسم طب سنتی و اسالمی هر چه در توان داشتند در  عوام فريبی کم نگذاشتند. 

با کوويد 1۹ فتنه و  از پزشکان و  پرستاران در مبارزه  ايثار بسیار چشمگیر و شهادت جمع کثیری  گرچه امسال به خاطر 

اين  ولی  بر آب شد،  نقش  فعال هستند  پزشکی  به جامعه  ناروا  تهمت های  و  نقد  لباس  در  که  اين  مملکت  نفاق دشمنان 

 ايثارگری ها هیچ تاثیری بر تصمیم گیری های عمدی مسئولین حکومتی در پائین نگه داشتن تعرفه های پزشکی نداشت. 

بسیار خوشحالیم که در پايان امسال با شکر فراوان از سالمتی خود و خانوادهای عزيزمان که همواره پشتیبان ما بوده اند،  

سال جديدی را شروع می کنیم. برای همه تان در تمامی زمینه ها شغلی، اقتصادی، رفاهی و در کنار خانواده آرزوی سالمتی 

و آرزوی آينده روشنی داريم. امسال بیش از هر سال دعا می کنیم که سال آينده بهتر از امسال باشد.
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 پیام    دبیر 

همکاران گرامی؛

 با سالم

بشری  زندگی  نظر سختی  از  نمادين  سال 13۹۹ سالی 

های  سختی  و  ها  خوشی  عادات  از  بسیاری  و  است 

مرتبط به تخصص ما هم چون زندگی روزمره مان دچار 

تغییر شد. علی رغم خطرات از جان گذشته به فعالیت حرفه 

ای خود ادامه داديم و با پذيرش ناماليمات برای خود و خانواده مان 

حتی لحظه ای درنگ برای درمان مردم مان را قبول نکرديم.

از اواسط فروردين سال ۹۹ با شروع نوشتن گايدالين مقابله با کويید 

در بیماريهای ارتوپدی نه فقط حرکت موثری برای برنامه ريزی فعالیت های تخصصی همکاران انجام شد بلکه با 

گردآوری و تعريف يک گايدالين مدون و جامع برای انجام کارهای تخصصی در پاندمی کوويد 1۹ امکان بازگشت به کار 

با حداقل خطر و با حداقل احتمال صدمات ناشی از پاندمی را برای همکاران فراهم شد تا امکان دسترسی به خدمات همکاران ارتوپدی 

برای بیماران سراسر کشور راحت تر صورت گیرد.

انجمن ارتوپدی از تاريخ 1۷ فروردين جلسات علمی وبیناری مجازی خود را برای بحث در مورد گايدالين کويید شروع کرد و به دنبال 

آن در ارديبهشت 13۹۹جلسات ماهانه علمی انجمن کمافی سابق در پنجشنبه اول هر ماه اين بار در فرمت مجازی به صورت وبینار 

برگزار شد. به علت شرايط خاص امسال ساعت جلسات وبیناری کنگره از صبح به 8 شب جابجا شد تا همکاران بیشتری بتوانند در 

جلسات شرکت کنند.

اين جلسات ماهانه از شهريورماه با جلسه ديگری در هر ماه که توسط کمیته آموزش در مورد آموزش قواعد آموزشی ارتوپدی تشکیل 

و ادامه يافت.

اجرای وبینار آنالين برای جلسات علمی تجربه بسیار موفقی برای انجمن ارتوپدی بود که با امکان دسترسی بهتر به اطالعات ارتباط 

راحت تر با سخنرانان رابطه آسان تر با اساتید خارج از کشور و شرکت موثرتر همکاران شهرستانی شرکت بیش از پیش همکاران را 

به همراه داشت. اين آموزش آنالين اگرچه چیزی تمامی مشکالتی که بیماری کويید برای ما به همراه آورد امکان صحبت رو در رو و 

ديدار همديگر را از ما گرفت ولی در مجموع باعث شد ارتباط علمی و تخصصی همکاران حفظ و گاهی تقويت شود.

امسال فعالیت مجازی انجمن عالوه بر تلگرام در واتساپ و همچنین در اينستاگرام هم شروع شد که اقبال عمومی از واتساپ بیش از 

ساير پلتفرم های مجازی بود. بازديدهای سايت انجمن هم نسبت به سال قبل در مجموع افزايش ۷0درصدی داشت که البته در زمان 

اجرای کنگره ساالنه محسوس تر بود.

سال۹۹ کنگره ساالنه انجمن را در يک فرمت جديد به صورت آنالين در پايیز با دبیری آقای دکتر محمد فکور اجرا گرديد.

شرکت بیش از پیش همکاران در کنگره آنالين که چند برابر تعداد شرکت کننگان در جلسات آنالين مشابه است تايیدی است بر 

تمامی رايزنی ها و فعالیت ها برای اجرای موفق آن است.در مجموع ۷232 نفر در جلسات کنگره شرکت داشتند.
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در طول سالی که گذشت انجمن با مشکالت اقتصادی بیشتر روبرو بود در واقع نه فقط مشکالت اقتصادی ناشی از پاندمی و کاهش 

فعالیت های کسب و کار شرکت های ارتوپدی بر درآمد انجمن تاثیر گذاشت که در واقع با عدم امکان اجرای جلسات حضوری 

انجمن حجم زيادی از درآمد اسپانسری خودش را از دست داد که امیدواريم که با تفکر اقتصادی صرفه جويی وکمک های مالی 

همکاران شامل ثبت نام جلسات وحق عضويت همکاران اين چالش ها اقتصادی را پشت سر بگذاريم 

بسیاری از فعالیت های علمی و جلسات مشترک علمی انجمن شامل کنگره جامعه جراحان و کنگره های خارج از کشور به علت 

پاندمی کرونا حذف شدند. شرکت فعال در جلسات تدوين آيین نامه تخصصی همکاران فیزيوتراپ و ارائه نظرات کارشناسی به 

سازمان نظام پزشکی در رابطه با اعمال جراحی مجاز در مطب و روش های استفاده از روش های نوين مثل پی آر پی 

و..... ازجمله فعالیت های انجمن میباشد. 

نکته مهم فعالیت های انجمن در رابطه با بروزرسانی تعرفه است که گزارش فعالیت ها، مالقات با وزير بهداشت و ساير ارگان ها و 

تصمیم گیری ها در گزارش رياست محترم انجمن مطرح خواهد شد. 

انجمن ارتوپدی و اعضای انجمن عالوه بر کار تخصصی خود و هدايت هوشمندانه و علمی سالمتی مردم در کنار مردم با فعالیت های 

مردمی و داوطلبانه در تامین وسايل حفاظتی همکاران و کمک به مسائل معیشتی همچون همیشه فعال بوده است بخش خیريه 

انجمن به صورت خودجوش در حوزه های مختلف توسط اعضای مختلف انجمن در حال خدمت است. سال هاست که سايت انجمن 

جهت اطالع رسانی و آموزش فعال است. صرفا جهت يادآوری همکاران به اطالع می رسانیم که امکانات سايت و بروز رسانی آن 

ضمن تقويت فعالیت های قبلی آمادگی فعالیت های بیشتر بروز تر را دارد.

در صورتی که همکاران مايل به اشتراک گذاری تجارب پیشنهادات خود در سايت هستند با من 

با دفتر انجمن تماس بگیرند.

اينجا زمان و مکان مناسبی است که مفتخرانه از حضور همه شما به صورت مجازی و 

همدلی هايتان تشکر کنم و همچنین از همکارانم در دفتر انجمن که صبورانه و بدون 

لحظه ای درنگ در بخش پشتیبانی فعالیت های علمی و اجرائی انجمن نقش موثری 

دارند تشکر کنم.

که  پايان  رسانیم  به  حالی  در  را  آرزوی سالمتی سال 13۹۹  با 

امیدواريم خاطرات بد امسال از تاريخچه ذهنی همه 

مان پاک شود. و از امسال تنها همدلی و گذر از يک 

چالش سخت زندگی برای همه مان باقی بماند.

سال نو مبارک

با امید سالی بهتر از هر سال برای همه ما

 پیام    دبیر 

دکتر روشنک مرادی 

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ايران
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همکاران گرامی؛

 با سالم

برای من جای بسی افتخار و سعادت است در پايان سال 13۹۹ در خدمت دوستان و همکاران عزيز 

 1۹ کوويد  پاندمی  بود.  وپرچالش  تنش  پر  سالی  گذشت  که  سالی  مستحضريد  که  همانطور  باشم. 

سراسر دنیا و ازجمله کشور ما را در بر گرفت وهمه امور را تحت تاثیر قرارداد. پس از گذشت ماه های 

اولیه که همگی با توجه به ناشناخته بودن ماهیت، سیر، و نیز چگونگی پیشروی اين بیماری دچار 

شوک و عدم تحرک شده بوديم مجدداً به اين نتیجه رسیديم که می بايست امور روزانه را با در نظر 

گرفتن وجود اين بیماری و عدم امکان ريشه کنی آن در آينده نزديک، برنامه ريزی کنیم به خصوص ما که به عنوان پزشک و 

متخصص مرجع آالم مردمی بوديم که علیرغم حضور کوويد 1۹ نیازمند خدمات تخصصی سالمت بودند.

ارايه خدمات مطلوب نیازمندآموزش مداوم و به روز کردن اطالعات متخصصین امر میباشد که با حضور پاندمی کرونا تعطیل شده 

بود. در راستای آموزش مداوم يکی از اهداف اصلی انجمن جراحان ارتوپدی میباشد کنفرانس های ماهیانه که به صورت حضوری 

در سال های گذشته برگزار می شد مجدداً احیا گرديد و با توجه به شرايط خاص بیماری کرونا تصمیم گرفته شد که از فضای 

مجازی برای برگزاری اين کنفرانس ها استفاده شود. جالب اينکه استفاده از فضای مجازی سبب شد که تعداد شرکت کنندگان 

کنفرانسهای ماهیانه انجمن که به صورت حضوری در حد 20 تا 30 نفر بودند  به تعداد 200 نفربرسد و در بعضی از کنفرانس ها 

340 شرکت کننده در کنفرانس های ماهیانه انجمن شرکت کردند. اين مهم ترين درسی بود که کوويد 1۹ به ما آموخت. استفاده 

از فضای مجازی سبب میشود که تعداد بسیار بیشتری از افراد بتوانند از برنامه های آموزشی استفاده کنند ضمن اينکه شرکت 

در يک کنفرانس می توانستند حداقل زمان را بگذارند به اين معنی که رفت آمد به محل کنفرانس ضروری نبود و افراد از هر 

محلی که بودند در زمان برگزاری کنفرانس می توانستند در صورت دسترسی به اينترنت در آن شرکت کنند. ضمن اينکه با توجه 

به مجازی بودن کنگره امکان پرسش و پاسخ به صورت واقعی و نیز به صورت نوشتاری در زمان کنگره وجود داشت و اين سبب 

شد که افراد بتوانند بیشتر به صورت اينتراکتیو در کنفرانس های ماهیانه شرکت کنند.

انجمن ارتوپدی موفق گرديد در طول سال 13۹۹ هشت برنامه ماهیانه را با عناوين زير برگزار کند که  استقبال همکاران و فیدبک 

های ايشان نسبت به برنامه های برگزار شده بسیار در خور توجه و باعث افتخار و سربلندی همه ما شد. 
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گزارش جلسات ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن



عناوين برنامه های اجرا شده به شرح زير میباشد:
Hip Intertrochanteric Fracture: Tips and Tricks

New Trends in Hand fracture Fixation

Osteoporosis for Orthopedic Surgeons

Femoral Neck Fracture in Young Patients

Proximal Humeral Fracture : Treatment and Complications

Approach to Patients with Neck Pain

How to Improve the outcome of primary TKA

Common Mistakes in Soft Tissue tumors

همانطور که مشاهده می شود تمرکز اصلی برنامه های انجمن شکستگی های مناطق مختلف بدن می باشد که مبتال به اکثر همکاران 

بوده است. امیدوارم سال آينده بتوانیم با برنامه ريزی دقیق تر بهتر و به موقع تر همچنان کنفرانسهای ماهیانه انجمن که يکی از 

مهمترين فعالیت های آموزشی انجمن ارتوپدی را با قوت و قدرت ادامه دهیم و در صورت از بین رفتن پاندمی کوويد و امکان برگزاری 

جلسات حضوری، همچنان جلسات ماهیانه به صورت هیبريد يعنی حضوری و مجازی برگزار خواهد شد تا امکان شرکت همکاران 

عزيز سرتاسر کشور به سادگی میسر باشد.

در پايان وظیفه خود می دانم که از کلیه همکاران عزيز که در برنامه ريزی برنامه های ماهیانه با اينجانب همکاری صمیمانه داشته اند 

تشکر و قدردانی نمايم آقايان دکترسیاوشی دکتر اخوت پور  دکتر ابراهیم پور دکتر باقری دکتر زارعی دکتر جبل عاملی  و دکتر 

صابری افرادی بودند که  در برنامه ريزی برای هماهنگی با سخنرانان ونیز اداره جلسات  زحمت زيادی را متحمل شدند و من از طرف 

انجمن ارتوپدی از ايشان تشکر و سپاسگزاری می نمايم. وظیفه خود می دانم از همکاران عزيزم در دفتر انجمن برای برگزاری کنفرانس 

های ماهیانه و زحمات بسیاری که در زمینه تهیه زيرساخت و نیز حضور در ساعات غیر اداری برای اداره کردن پلتفرم کنفرانس های 

مجازی متحمل شدند تشکر و قدردانی نمايم. امیدوارم با توجه به تجربیات بدست آمده در سال آينده بتوانیم کنفرانس های ماهیانه 

پربارتر برای افزايش دانش همکاران عزيز ارتوپدی در سراسر کشور که نتیجه آن مراقبت و درمان بهتر بیماران  ارتوپدی خواهد بود 

برگزار نمايیم.

سید محمد جواد مرتضوی

 دبیر علمی کنفرانس های ماهیانه انجمن ارتوپدی
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بیست و هشتمین کنگره  سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
همکاران گرامی؛

 با سالم
در جلسه 26 دی ماه 13۹8 هیئت مديره انجمن جراحان ارتوپدی ايران اينجانب را به عنوان دبیر علمی 
برنامه بیست و هشتمین کنگره  سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی برگزيدند. مقرر گرديد در تاريخ 1۹ تا 
23 آبان ماه 13۹۹ در محل هتل المپیک در تهران اين رويداد مهم اجرايی شود. همزمان از 30 بهمن ماه 
پاندمی کوويد 1۹ هم در ايران جوالن خود را به صورت برق آسا و با شدت هرچه تمام تر شروع نمود. 
اقدامات برگزاری کنگره با تشکیل جلساتی در اول اسفند ۹8 با روسای انجمن های تخصصی و سپس 
روسای انجمن های ارتوپدی ديگر نقاط کشور در باب موضوعات و نحوه برگزاری برای اجرای پربارتر و 
مفیدتر انجام شد. تا مدتی با توجه به مبهم بودن کنترل همه گیری کوويد 1۹ برگزاری کنگره در پرده 

ی ابهام بود ولی انجمن ها رابط های خود را معرفی کرده بودند و کار تهیه پیش نويس برنامه علمی در حال انجام بود که با توجه به 
ممنوع شدن برگزاری اجتماعات از جمله برگزاری حضوری کنگره های علمی در ابتدا تصمیم به تغییر زمان برگزاری بیست وهشتمین 
کنگره سالیانه انجمن همانند ساير کنگره های معتبر جهانی به سال بعد 1400)2021 میالدی( گرفته شد. در ادامه با فراهم شدن امکان 
انجام سمینارها و  به اجازه  اجرای سمینارها به صورت وبیناری و غیر حضوری و رويکرد بسیار محدود آموزش مداوم وزارت خانه 

کنگره های علمی بصورت مجازی با مقررات خاص خود و امکان گسترش پهنای باند و وجود شرکت های فروشنده خدمات اينترنتی 
در تاريخ 3 مهر ماه 13۹۹تصمیم به اجرای کنگره به صورت آنالين و غیر حضوری گرفته شد. به دلیل اجرای اولین بار اين شکل کنگره 
و محدوديت های فنی و اجرايی و تقنینی آموزش مداوم و آماده سازی و رايزنی های متعدد و مجددا فعال کردن گروه های علمی و 
تخصصی، انجمن های واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی لوازم و تجهیزات ارتوپدی قرار شد که برنامه در 3 پنجشنبه و جمعه آخر 
هفته به تاريخ 26و2۷ آذرماه متقارن با 1۷ و 18 دسامبر 2020، 4 و 5 دی ماه) 24 و 25 دسامبر(، 11 و12دی ماه )31 دسامبر و اول 
ژانويه 2021( از ساعت 18:30بعد از ظهر تا 23:30 شب به صورت دو بخش مجزا سخنرانی، پانل، جلسه پرسش و پاسخ و نمايشگاه 
مجازی توسط انجمن های تخصصی تروما، شانه، دست، هیپ، زانو،  پا و مچ پا، تومور، اسپاين، اطفال، آموزش انجام پرکتیس ارتوپدی 
در دوران پاندمی کوويد 1۹، اخالق پزشکی شامل پزشک قانون، شیوه های نوين ارزيابی استدالل بالینی برای طراحان سوال اساتید 
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دانشگاهها و آزمون شنوندگان دستیاران سال 3 و 4 دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای برنامه آموزش دستیاری ارتوپدی با حضور 
دکتر شايان) مسئول برگزاری آزمون تخصصی و فوق تخصصی وزارت خانه( با حضور فعال 3614 شرکت کننده در کل برنامه ها و اقدام به 
کسب امتیاز باز آموزی 10۷6 شرکت کننده در طی برنامه ها ، بیشترين شرکت کننده با 3۹2 نفر در برنامه شانه و میانگین 301 نفر برای 
هر برنامه و در ۷ برنامه شرکت کنندگان بین 301 تا 400 نفر و در 5 برنامه شرکت کنندگان بین 200 تا 300 و کمترين شرکت کننده 200 
نفرکه بصورت فعال در برنامه ها که گاهی بیش از زمان مقرر و تا پاسی ازنیمه شب يعنی 6 ساعت برنامه متوالی ادامه می يافت. در طی 6 
روز برنامه و 12 بخش جمعًا 33.5  امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان ارائه شد که هر فرد می توانست از کل برنامه ها از 18 امتیاز 
بهره مند شود. 43 سخنران داخلی و 11 سخنران خارجی و 23 پانل و با شرکت ۷۹ عضو پانل تازه های ارتوپدی و نحوه کار در دوران 
پاندمی کوويد 1۹، ارائه اصول و مقررات ناظر بر فعالیت های پزشکی، مسئولیت قانونی پزشکان و ناظران قانونی و خالء های قانونی، 
آموزش طراحی سوال و شیوه های نوين ارزيابی برد تخصصی شفاهی دستیاران بعنوان فراگیر و8 شرکت به ارائه خدمات و محصوالت 
ارتوپدی خود بصورت مجازی مبادرت کردند. آنچه در اين کنگره حاصل شد امکان آموزش و انتقال تجربیات در کمترين زمان ممکن 
و با رعايت فاصله گذاری اجتماعی، بدون حضور فیزيکی و با حضور فعال مجازی، با حداقل هزينه در مناسب ترين و مفید ترين زمان 
امکان حضور همکاران اجرا شد. در پايان جا دارد از خدمات و پشتیبانی هیئت مديره انجمن ارتوپدی ايران و انجمن های تخصصی و 
فوق تخصصی و  انجمن های شهرستانی، پرسنل زحمتکش 
و ساعی دفتر مرکزی و دفاترشهرستانی سپاسگزاری نمايم. 

دکتر محمد فکور
دبیر بیست و هشتمین کنگره جامع جراحان ارتوپدی ايران
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اخبار شاخه ها

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه خوزستان

با توجه به شیوع پاندمی کوويد 1۹ و  4مرحله بحرانی اين پاندمی در استان فعالیتهای انجمن محدود به 
ايجاد دو تاالر گفتگو در واتس آپ برای مسائل شغلی از جمله تعرفه ورعايت مسائل اخالقی در درمان 
با انجمن مرکزی از نظر مسائل  بیماران و ارائه کیس های مشکل و اقدام به اصالح ارتباط حقوقی خود 

مالیاتی،  شرکت در وبینارهای کشوری و منطقه ای جنوب و مرکز خالصه میشود.
دکتر سید علی مرعشی نژاد

ريیس انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان

اصفهان
فعالیت های انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه اصفهان

ربایجان
آذ

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه آذربایجان
طبق برنامه ريزی از سال قبل قرار بود که سمینار سه روزه شاخه در تیرماه امسال برگزار گردد ولی متاسفانه به علت 
شرايط کرونايی برگزار نگرديد و طبق تصمیم هیئت مديره سه برناه وبینار برای خرداد سال آينده به شرح زير برگزار 

خواهد شد.
1- شکستگی های اندام های فوقانی، تحتانی و استئوپروز و درمان آن ها به تاريخ 1400/3/6 روز پنجشنبه با 

دبیر علمی آقای دکتر پرهام معروفی
2- اپروچ به مشکالت پاتلوفمورال از کودکی تا بزرگسالی به تاريخ 1400/3/20 روز پنجشنبه با دبیر علمی آقای 

دکتر حسین اصالنی
3- شکستگی و دررفتگی هیپ، شکستگی های )گردن و انتروساب تروکانتريک فمور( و نان يونیون آن ها به 

تاريخ )1400/3/2۷( روز پنجشنبه با دبیر علمی آقای دکتر جعفر گنج پور
دکتر محمد علی ديلمقانی

رئیس انجمن ارتوپدی شاخه آذربايجان

10
شماره ۷۹ 

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

 در سال13۹۹ هییت مديره اصفهان ۷ جلسه تشکیل داده)با حضور تقريبا همه اعضا(و در موارد زير بحث 
شده و تصمیمات مقتضی گرفته شده است

1-  پیگیری و اعالم پرداخت حق عضويت همکاران که متاسفانه با استقبال کم رو برو بوده ايم
2- پیگیری شرکت همکاران معرفی شده در کمیسیون های هییت های بدوی و تجديد نظر نظام پزشگی 

و پزشگی قانونی استان اصفهان
3-  پیگیری های الزم برای توصیه به رعايت اصول اخالق حرفه ای در بعضی موارد الزم

4- بحث های مفصل و چالش بر انگیر تهیه گايد الين تعويض مفاصل هیپ و زانو  
5-  اطالع رسانی ماهانه کنفرانس علمی شاخه اصفهان

6- پیگیری و اطالع رسانی کنفرانس های علمی اجرا شده در تهران و توسط رشته های فوق تخصصی 
ارتوپدی

دکتر محمد جاودان
رئیس انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان

خوزستان



گزارش جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس
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فارس

کنگره ارتوپدی منطقه ای جنوب و مرکز به تاريخ 5-3 ارديبهشت ۹۹ در شیراز به 

علت شیوع بیماری کرونا به تاريخ 31-2۹ ارديبهشت سال 1400 )بصورت مجازی( 

موکول گرديد. برنامه کنگره به شرح ذيل اعالم میگردد.

روزچهارشنبه 2/2۹/ 1400    از ساعت   18:00 لغايت 22:00 با عنوان تروما، هیپ و 

پانل ستون فقرات 

روز پنجشنبه صبح  1400/2/30 از ساعت ۹:00 لغايت 13:00  با عنوان ارتوپدی اطفال   

دست و پانل هیپ

ساعت  از  ساعت  از   1400/2/30 عصر  پنجشنبه  روز 

16:00 لغايت 21:10 با عنوان زانو، شانه و آرنج، ستون 

فقرات و پانل دست 

لغايت   ۹:00 ساعت  از    1400/2/31 صبح  جمعه  روز 

12:40 بعنوان پانل زانو و شانه و پانل اطفال

لغايت   16:00 ساعت  از    1400/2/31 عصر  جمعه  روز 

18:50   با عنوان تومور و پزشکی قانونی 

هر  روال  طبق  فارس  شاخه  ارتوپدی  انجمن  ضمنا 

سال آخرين پنجشنبه هرماه سیمنار يکروزه برگزار 

می نمايد.

                                                                                     

دکتر غالمحسین شاهچراغی

رئیس انجمن ارتوپدی شاخه فارس



فعالیت انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان
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مازندرانفعالیت انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

طی سال ۹۹ با توجه به محدوديت های اعمال شده به دلیل شیوع کرونا انجمن جراحان ارتوپدی شاخه 

مازندران تنها اقدام به برگزاری دو وبینار پزشکی قانونی )تاريخ ۹۹/۷/10( و استئوپروز )تاريخ ۹۹/10/25( 

نمود. 

ضمنا برای سال پیش رو با توجه به 

تداوم وضعیت شیوع کرونا برگزاری 

وبینار(  يک  فصل  )هر  وبینار  چهار 

پیش بینی شده است. 

در طول يک سال گذشته که دوره جديد هیئت مديره شاخه کرمان شروع بکار کرده است بدلیل بیماری کرونا 

و مسائل مربوطه بسیاری از جلسات  به صورت غیر حضوری برگزار  شد ولی معذالک گزارش به شرح زير ارائه 

می گردد.

1- تشکیل اولین جلسه هیئت مديره و تعیین سمت های اعضای و ترسیم خط مشی کلی هیئت مديره .

2- تشکیل جلسات مشترک انجمن و دانشگاه علوم پزشکی در زمان برگزاری جلسات هفتگی 

3-مشارکت به شکل غیر حضوری در جلسات علمی مشترک با دانشگاه بعد از منع برگزاری جلسات حضوری

4-با توجه به کاهش شدت کرونا سمینار يک روزه در ارديبهشت ماه با همکاری پزشکان ارتوپد و غیر ارتوپد 

متناسب با موضوع برگزار گرديد.

5-پیشنهادی در شهريور ماه داشتم که همه اقدامات جهت برگزاری آماده شد ولی متاسفانه به علت شیوع کرونا و با نظر جنابعالی کنسل شد.

6-جلسات تبادل نظر بین اعضاء هیئت مديره به صورت غیر حضوری در هر زمان که الزم باشد انجام می شود.

۷-قرار بود در اسفند ماه سال جاری يک وبینار برگزار گردد با توجه به بروز يک سری اشکاالت به سال آينده موکول شد.

دکتر علی پورامیری 

رئیس انجمن ارتوپدی شاخه کرمان

کرمان

دکتر مسعود شايسته آذر

رئیس انجمن ارتوپدی شاخه مازندران

اخبار شاخه ها



ايران  انجمن جراحی دست  بود.  علمی  ارتباط جديد  و شروع  تنش  از  پر  بود  سال 13۹۹ سالی 

همچون ساير انجمن ها علیرغم سعی در فعالیت درمانی مستمر که بصورت درمان بیماران اورژانس 

و درمان ديگر بیماران، در کنار آن حفظ سالمت جسمی و روحی همکاران بود و در کنار آن سعی 

در تداوم و استمرار خدمت در کار تخصصی خود باتوجه به پانل امکان آموزش مجازی باتوجه به 

شرايط اپیدمی کرونا کامال در دسترس و بروزرسانی شده بود آموزش های ماهانه خود را در فرمت 

جلسات علمی ماهانه بصورت مجازی ادامه داد. 

اين جلسات در روز سه شنبه اول هر ماه طبق جدول پیوست انجام شد. جلسات در ساعت 8 شب 

با بحث کوتاهی در مورد کتاب رفیوم سکوری شروع شده و با ارائه ژورنال کالب از مقاالت بروز توسط همکاران و ارائه کنفرانس 

و کیس ديسکاشن ادامه يافت.

بصورت  دست  انجمن  ماهانه  علمی  جلسات  خوشبختانه 

مرتب هر ماه برگزار گرديد.

را  خود  تخصصی  بخش  جلسات  اين  کنار  در  دست  انجمن 

بصورت دو بخش مجزا در کنگره ی سه دانشگاه »ارتوبیت 2020 

» و بصورت بخش تخصصی در کنگره ساالنه انجمن جراحان 

ارتوپدی ايران حضور داشته و برنامه ی علمی ارائه داد.

باتوجه به فعالیت های مستمر انجمن دست ، بنظر می رسد 

توانسته  انجمن  شغلی،  و  تخصصی  مشکالت  علیرغم  که 

و  آنالين  سمینارهای  در  همکاران  پیش  از  بیش  جذب  با 

حفظ  دانش،  ارتقای  راستای  در  بتواند  مجازی  ارتباطات 

همدلی همکاران فعال بوده باشد.

در انتها ضمن آرزوی سالمت برای شما عزيزان و بستگان، 

بدون  دنیايی  و  بیشتر  آرامش  با  همراه  سالی  امیدواريم 

بیماری ، و غم های زياد برای همگان پیش رو باشد.

دکتر فريور الهیجی

رئیس انجمن جراحان دست ايران

گزارش عملکرد انجمن جراحی دست ایران

گزارش اجنمن ها
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فعالیت های انجمن جراحان ارتوپدی هیپ ایران:
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از بهمن ماه سال 13۹8 با انتشارات و دستورالعمل های وزارت محترم بهداشت و آموزش و درمان به علت 

اپیدمی بیماری ويروسی کرونا کنفرانس های ماهانه که به صورت حضوری ارايه می شد متوقف گرديد. 

سمینار علمی سال گذشته که قرار بود در اسفندماه ۹۹ به صورت حضوری برگزار گردد و حتی جهت رزرو 

سالن محل سمینار هزينه پرداخت شده بود، کنسل شد. هیئت مديره انجمن هیپ مصمم شد کنفرانس 

های علمی خود را به صورت وبینار انجام دهد. اين کنفرانس ها به صورت ماهانه و مرتب از ارديبهشت 13۹۹ 

تا کنون به صورت وبینار برگزار گرديد. شرکت گنندگان به صورت مجازی عطف به گزارشات اينترنتی 

نفر   200 بر  بالغ 

بوده است. رئوس 

ارايه شده توسط سخنرانان به  تیترهای مقاالت 

شرح ذيل می باشد.

های  شکستگی  در  ستی  آرتروپال  جايگاه   -1

Arthroplasty Hip fracture  هیپ

 Revision Surgery for femoral neck-2

 fractures: Case presentation

3- توتال هیپ آرتروپالستی در بیماران 

روماتیسمی

4- بی ثباتی در توتال هیپ آرتروپالستی

دررفتگی  در  هیپ  مفصل  تعويض  عوارض   -5

مادرزادی مفصل هیپ

6- ايمپیجمنت فمور و استابولوم

 ۷- طراحی عمل در تعويض مفصل ران

 8- انتخاب پروتز در تعويض مفصل ران

۹- انتخاب اپروچ جراحی در تعويض مفصل ران

10- عوارض مديکال در تعويض مفصل ران
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اولیه  اصول  تیتر  با  مجازی  سمینار  ماه  دربهمن 

آرتروپالستی مفصل هیپ با رفرانس های معتبر و با 

مجوز وزارت محترم بهداشت و درمان در چهار جلسه 

در  است  داشته  بازآموزی  امتیاز  سه  جلسه  هر  که 

تاريخ های ۹-10-16-1۷ بهمن ماه ارايه شده است.

نموده  سعی  کرونا  ت  مشکال  وجود  با  هیپ  انجمن 

است حضور علمی در کنگره سالیانه انجمن ارتوپدی 

ايران که به صورت وبینار برگزار گرديد داشته باشد. 

سالیانه  کنگره  در  فعال  و  علمی  حضور  همچنین 

مشترک دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ايران و 

شهید بهشتی که به صورت وبینار برگزار شد، داشته 

سالیانه  های  کنفرانس  در  حضور  همینطور  است. 

برگزار  وبینار  صورت  به  که  سیکات  جراحان  انجمن 

گرديد، داشته است.

ايران  هیپ  مفصل  جراحان  انجمن  آينده  سال  برای 

در نظر دارد در بهار در دنباله سمینار آرتروپالستی، 

سمینار آرتروپالستی مفصل هیپ در ضايعات خاص، 

با امتیاز بازآموزی ارايه نمايد، که بالطبع رئوس آن در 

آينده به اطالع خواهد رسید.

انجمن جراحان مفصل ران  امید است در سال 1400 

خود،  علمی  های  برنامه  تامین  ضمن  بتواند  ايران 

به  را  خود  های  کنفرانس  کرونا  کاهش  با  انشااهلل 

صورت حضوری برگزار نمايد.

دکتر داريوش گوران سوادکوهی

رئیس انجمن جراحان مفصل ران ايران



:POTA فعالیت های انجمن جراحان ارتوپدی

دکتر محسن توکلی

POTA رياست انجمن جراحان ارتوپدی
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فعالیت های گروه جراحان شانه و آرنج ایران:

فعالیت گروه شانه و آرنج ايران در سال ۹۹ بصورت وبینار :

1- ايمپینجمت شانه و پارگی ناکامل روتیتور کاف)12/1/۹۹(

2- اولتراسونوگرافی شانه)2۹/3/۹۹(

3- ام آر آی شانه)اينترنشنال()30/4/۹۹(

4- شکستگی پروگزيمال بازو، درمان و عوارض، کنفرانس 

ماهانه انجمن )3/۷/۹۹(

مفصل  ناپايداری  و  کاف  روتیتور  پارگی  های  چالش   -5

شانه)اينتر نشنال()22/8/۹۹(

و  شانه  بخش  ايران،   ارتوپدی  انجمن  ساالنه  کنگره   -6

آرنج)28/۹/۹۹(

۷- شکستگی - دررفتگی مفصل شانه ، کنفرانس ماهانه 

انجمن )15/12/۹۹(

دکتر علی اکبر خورسندی

رئیس گروه جراحان شانه و آرنج ايران
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گزارش فعالیت های انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی 
و آسیب های ورزشی ایران در سال ۱۳۹۹

دکتر محمد رازی 

رئیس انجمن جراحان زانو ایران
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های  برنامه  علمی،  های  انجمن  ديگر  همانند   ۹۹ سال  در  ايران  کودکان  ارتوپدی  جراحان  انجمن 

آموزشی و جلسات ماهانه را به صورت مجازی و آنالين برگزار نمود. جلسات علمی ماهانه انجمن با 

ارايه مقاالت بروز مربوط به ارتوپدی کودکان آغاز گرديده و با سخنرانی های همکاران و اجرای پانل 

و بحث انجام پذيرفت.

از جمله موضوعات مطرح شده در جلسات ماهانه به شرح زير می باشد:

نگرشی نو در درمان لغزش اپیفیز سر فمور

اپروچ به دفورمیتی های استخوانی در بیماران مبتال به ريکتس

Hip Reconstruction in Spastic Cerebral Palsy

?When Surgery is performed in Perthes Disease

همچنین در مردادماه امسال انتخابات هییت مديره انجمن به صورت الکترونیک برگزار گرديد که اساتید زير به عنوان اعضای 

هییت مديره به مدت سه سال انتخاب شدند.

آقای دکتر غالمحسین شاهچراغی / ريیس

آقای دکتر تقی بغدادی / نايب ريیس

آقای دکتر حسین اصالنی / دبیر

آقای دکتر سید رامین زرگرباشی / خزانه دار

آقای دکتر علیرضا غزنوی / عضو هییت مديره و مسول جلسات علمی ماهانه

آقای دکتر سعید توکلی / بازرس اصلی

همچنین انجمن کودکان در کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ايران نیز شرکت داشتند و با دعوت از اساتید بنام خارجی 

همچون آقای دکتر جان برچ به غنای اين همايش آنالين افزودند.

جا دارد از پاسداران و نگهبانان سالمت تشکر نمايیم. امید است در سال آتی شاهد از بین رفتن بیماری کويد 1۹ باشیم و بتوانیم 

برنامه های علمی پربارتری با حضور همکاران و اساتید گرامی برگزار نمايیم.

از تالش توقف ناپدير و همت همکاران در انجمن جراحان ارتوپدی نیز کمال تشکر را داريم.

دکتر غالمحسین شاهچراغی

ريیس انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ايران

گزارش فعالیت های انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
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گروه جراحان پا و مچ پای ايران در طول 13۹۹ در وبینارهای انجمن جراحان ارتوپدی ايران و انجمن 

pota و دانشگاه های علوم پزشکی تهران همکاری و شرکت فعال داشته و در وبینار آذر ماه با دعوت از 

سخنرانان داخلی و خارجی از کشورهای آمريکا،کانادا و انگلستان حضوری مداوم و موثر داشته است. 

همچنین گروه جراحی پا و مچ پا اقدام عملی برای ايجاد و تشکیل انجمن جراحان پا و مچ پای ايران از 

طريق درخواست رسمی و پیگیری مداوم از وزارت بهداشت و درمان نموده است که با رد درخواست اين 

گروه اقدام مزبور ناکام مانده و نیازمند پیگیری و حمايت انجمن ارتوپدی می باشیم.

انجمن جراحان  با  ادامه همکاری همه جانبه  پا ضمن  پا و مچ  انداز سال 1400 گروه جراحی   در چشم 

ارتوپدی و پوتا و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با حضوری فعال در وبینار های اختصاص 

يافته به اين گروه حاضر خواهد بود و هم زمان با حمايت و همکاری انجمن ارتوپدی وبینار های فصلی 

جراحی پا و مچ پا را راه اندازی خواهد کرد.

 ضمنًا از آنجايی که رشته جراحی پا و مچ پا بسیار جوان و رو به گسترش در ايران جهان بود و اخیراً 

اين گروه  نمودند  پیدا  به رشته  به ويژه همکاران جوان عالقه مندی روزافزون  و  ارتوپد ها  از  بسیاری 

مبادرت به تشکیل و راه اندازی« دوره های آموزشی کوتاه مدت« در بیمارستان میالد جهت پاسخگويی 

بی نیاز مبرم همکاران محترم خواهد نمود

دکتر محسن موحدی يگانه

رئیس گروه پا و مچ پا
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گزارش گروه پا و مچ پا



کمیته راهنمای بالینی انجمن ارتوپدی ايران در سال ۹۹ نیز فعالیت خود را ادامه 

داده است. اما در اين سال يک رخداد مهم در راستای اهداف انجمن واقع گرديد. 

سازمان پزشکی قانونی ايران در رشته های مختلف مشاورينی دارند. جناب آقای 

ماموريت  پايان  با  بودند.  سازمان  اين  ارتوپدی  گروه  مشاور  سالها  کاظمیان  دکتر 

پی  در  اند.  گرفته  عهده  بر  را  مسئولیت  اين  فرد  باقری  دکتر  آقای  جناب  ايشان 

اين تغییر وتحول سازمان پزشکی قانونی اظهار تمايل کردند که نشست مشترکی 

با انجمن ارتوپدی ايران داشته باشند. در جلسه مشترکی که بین سازمان و انجمن و با حضور آقای دکتر باقری 

فرد برگزار شد موافقت شد تا انجمن راهنماهای بالینی تهیه شده خود را به روز رسانی کرده و در اختیار سازمان 

پزشکی قانونی قرار دهند تا امکان استفاده از آن در جلسات پزشکی قانونی میسر شود.

به اين ترتیب انجمن ارتوپدی ايران سه راهنمای خود را به شرح زير به روز کرده و در اختیار سازمان پزشکی 

قانونی قرار داده است.

راهنمای بالینی درمان پیشگیری از ترمبوآمبولی در بیماران ارتوپدی

راهنمای بالینی درمان پیشگیری از عفونت در بیماران ارتوپدی

راهنمای بالینی درمان بیماران ارتوپدی در دوره همه گیری کوويد 1۹

از همه همکاران دعوت میشود با مطالعه اين راهنماها که در سايت انجمن مندرج است به جزئیات آن توجه نمايند 

تا هم در فعالیت حرفه ای خود بتوانند از آن استفاده نمايند و هم خودشان را با آخرين اطالعات علمی به روز نگاه 

دارند. اين راهنما ها به همکاران کمک میکند تا در موارد شکايات پزشکی در دفاعیات خود از اين منابع به عنوان 

يک منبع معتبر علمی و قابل استناد استفاده نمايند.

کمیته راهنماهای بالینی سال موفقی را برای همکاران آرزو میکند و با اشتیاق منتظر دريافت بازخورد همکاران 

يا هر گونه توصیه ای در مورد  ارائه گرديده  ايرادی در راهنماهای  دانشمند و فرهیخته خود میباشد. هر گونه 

اولويتهای شما در تهیه راهنماهای بعدی کمک مهمی برای اعضای کمیته برای ارتقای خدمت ايشان خواهد بود.

دکتر رضا شهريار کامرانی

مسئول کمیته گايدالين انجمن ارتوپدی
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کمیته گایدالین



گزارش کمیته اخالق
 بعلت ماجرای پاندمیک کرونا جلسات حضوری کمیته اخالق پزشکی تشکیل نشد و فقظ دو 

پرونده مربوط به همکاران که منجر به شکايت بیمار از جراح ارتوپد شده بودبررسی گرديد و 

نتیجه به نظام پزشکی ارسال گرديد. با توجه باينکه رياست کمیته )آقای دکتر عکاشه( موردی 

برای اقدامات مشابه اعالم نکردند فعالیت ديگری انجام نشد.

عنوان  2 ساعته تحت  پانل  فکور  يک  دکتر  آقای  دبیری  به  انجمن  کنگره ساالنه  برنامه  در 

»پزشک و قانون » به مديريت اينجانب وهمکاران خانم دکتر عباسپور. خانم دکتر مرادی )دبیر 

انجمن( آقای دکتر مسجدی. آقای دکتر مهدوی. آقای دکتر فکور . آقای دکتر محمد رازی )رياست انجمن( آقای دکتر باقری 

فرد تشکیل گرديد که با استقبال اعضا روبرو شد و بیش از 300 شرکت کننده داشت صورت گرفت. 

دکتر فريور الهیجی

مسئول کمیته اخالق انجمن ارتوپدی
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شرح فعالیتهای کمیته آموزش طی سال ۹۹:

- تهیه راهنمای کوويد انجمن ارتوپدی ايران

- بازنگری راهنمای کوويد

- تهیه محتوای علمی برای مخاطب عام در خصوص پاندمی کوويد

- برگزاری وبینار کوويد در قالب کنگره ساالنه ۹۹

- تهیه راهنمای پزشکی قانونی در خصوص کوويد

- برگزاری وبینارهای میان ماهانه

- پاسخ به سواالت علمی وزارتخانه در موارد زير:

الف - سلول درمانی

 SVF   -ب

ج- هیالورونیک اسید

د- استرويید داخل مفصلی

ه- اوزون

PRP و-

ز- پاراداکسا

- پاسخ به سواالت نظام پزشکی درمورد:

الف- فلج مغزی

ب- فلج زايمانی

با سپاس از حمايت همیشگی رياست و هیات مديره محترم،

دکتر منصور ابوالقاسمیان

مسئول کمیته آموزش انجمن ارتوپدی

گزارش کمیته آموزش
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بیژن  دکتر  آقای  نام  دوستان  و  همکاران  اکثر  شايد 

حیدری داور مطرح و بین المللی کشورمان را شنیده 

باشید. فرصت را مغتنم شمرده و گپی کوتاه با ايشان 

زديم تا بیشتر با اين پزشک و ورزشکار بزرگ و افتخار 

جامعه ی پزشکی آشنا شويم:

از   135۹ سال  متولد  حیدری  بیژن  دکتر  آقای 

مقطع  تا  که  هستند  همدان  آباد  اسد  شهرستان 

راهنمايی را در شهرستان اسد آباد گذرانده و سپس 

به همدان نقل مکان کردند. در سال 13۷8 در رشته ی پزشکی عمومی وارد دانشگاه علوم پزشکی همدان شدند. در سال 1385 

تا 1388 همزمان طرح را گذرانده و ريیس بیمارستان امیر المومنین )اسدآباد همدان( بودند و بعد به بیمارستان قائم رفتند. بعد 

از چند ماه بعنوان پزشک اورژانس در بیمارستان بعثت همدان مشغول بکار شدند. در سال 138۹ در مقطع تخصص ارتوپدی در 

دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول شدند. در حال حاضر ايشان استاديار دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند و در بیمارستان 

بعثت مشغول بکار می باشند. 

در رابطه با کار ورزشی ايشان از سال ۹-13۷8 داوری فوتبال را همراه با برادرشان آغاز نمودند. البته در کنار فوتبال بسکتبال نیز 

بازی می کردندولی عالقه ی خاصی به داوری فوتبال داشتند. بعد از دو سال درجه دوم داوری و دوسال بعد درجه ی يک و بعد از 

گذراندن سه سال درجه ی ملی را در رشته ی داوری کسب نمودند. در سال 2015 ايشان و برادرشان به عنوان داوران بین المللی 

فیفا انتخاب گرديدند که تاکنون نیز در اين سمت می باشند. 

در رابطه با داوری ايشان خاطرات بسیاری دارند که همراه با لحظات تلخ و شیرين می باشد. ايشان در سال 2015 همزمان آزمون 

های تخصصی داوری را همراه با آزمون برد تخصصی گذراندند که کاری بسیار سخت و دشوار بود و خوشبختانه سربلند گرديدند.
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دوستان  و  همکاران  همواره  ايشان 

به  گرايش  و  کردن  ورزش  به  را  خود 

اين طريق ترغیب می  از  ايجاد سالمتی 

باالتر  ثروتی  ايشان هیچ  نظر  از  نمايند. 

است  شايسته  و  باشد  نمی  سالمتی  از 

ها  انسان  سالمتی  حامی  که  پزشکان 

خود  جسم  سالمت  و  ورزش  به  هستند 

نیز ارزش بسیاری قائل گردند.

المللی بسیاری از  ايشان بازی های بین 

جمله بازی های دانشجويان جهان را در 

کره جنوبی و تايوان داوری کرده اند. در 

مسابقات آسیايی اندونزی - جاکارتا نیز 

حضور داشتند. همچنین مسابقات باشگاهی آسیا را نیز قضاوت کرده اند. 

در حال حاضر هم در مسابقات لیگ برتر حضور دارند. چندين بار بازی های مهم 

و حساس از جمله بازی های پرسپولیس - سپاهان و بازی های دلبی استقالل - 

پرسپولیس را داوری نموده اند. 

بسیار  محترمشان  همسر  و  خانواده  دريغ  بی  های  حمايت  از  ايشان  پايان  در 

قدردانی نمودند. 

ايشان  به  و  ببینیم  را در قله های موفقیت ورزشی  ايشان  امیدواريم که همواره 

افتخار نمايیم.
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دکتر محمد مظفری
تولد : 1314     وفات: 13۹۹

دکتر شهپر صالحی
تولد : 1328     وفات: 13۹۹

دکتر محمد خیاط زاده
تولد : 1350     وفات: 13۹۹

دکتر حمید لطیفی
وفات: 13۹۹

دکتر دارا مریدپور

تولد : 132۷    وفات: 13۹۹

سه دوره عضو هئیت مديره انجمن و بعنوان بازرس

یادی از همکاران عزیز درگذشته سال ۱۳۹۹
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