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Are we UpToDate with orthopaedics?  

 

Wednesday evening 

 Opening ceremony 

ارتوپدی از نگاه دیگران و تاریخچه ارتوپدی  -افتتاحیه

 فارس

 

 

18:00-18:15 

Symposium: Trauma 1st 1 

 ) شیراز ( امینیانامیردکتر  -دکترمسعودحیدرنژاد ) یزد ( –رئیس جلسه : دکتر سید علی مرعشی نژاد ) اهواز (

 Hoffa fracture 25:81-15:81  دکترمحمد رضا سبحان ) یزد (

 Plateau fractures 18:27-18:37 دکتر بابک صابری ) یزد (

 Q&A 18:39-18:44 

 Pilon fracture 18:46-18:56 دکتر امیررضا مصباحی ) شیراز (

 Nonunion of metaphyseal-diaphyseal long ) اصفهان ( تیموریمهدی دکتر 

bone fixation : treatment strategies 

18:58-19:08 

 Infection after long bone fixation: treatment دکتر محمد فکور ) اهواز (

strategies 

19:10-19:20 

 Q&A 19:22-19:27 

 

 

Symposium:  Hip nd2 

 ) اهواز ( موسوی  دکتر شهنام دکتر احمد انصافداران ) شیراز ( -دکتر احمد انقیاد ) شیراز(رئیس جلسه : 

 Instability in THA 19:30-19:40 دکتر محمد علی قاسمی ) اهواز(

 THA materials, design & bearing surfaces 19:42-19:52 دکتر مهدی مطیفی فرد ) اصفهان (

 Bone defect management in revision THA 19:54-20:04 شیراز(دکتر محمد جعفر امامی ) 

 Q&A 20:06-20:11 

 Arthroplasty in dysplastic hip 20:13-20:23 دکتر محمد تقی قضاوی ) تهران (

 Updates on non-arthroplasty management دکترباقر خدا رحمی ) یزد (

of hip osteonecrosis 

20:25-20:35 

 Q&A 20:37-20:42 

 

 

 

 

 



 (شیرازحاجیوندی)  مسعوددکتر -دکتر سید محمد جلیل ابریشم ) یزد( -رئیس جلسه : دکتر محمد علی عرفانی ) شیراز(
 

 

 Keynote lecture 1: Foot & Ankle دکتر امیر رضا وثوقی)شیراز(

Hallux valgus : 

 Updates in approach & treatment 

20:44-21:02 

 Q&A 

 

21:04-21:09 

 

  

 

Panel: Spine   st1 

 دکتر بابک پورعباس )شیراز(

 

 دکترسید علیرضا  ابراهیم زاده )اصفهان(

 دکتر هرمز نورایی ) شیراز ( 

 دکتر محمد علی عرفانی ) شیراز(

 دکتر سید محمد جلیل ابریشم ) یزد(

 دکترسیدامیررضا مصباحی) شیراز ( 

 دکتر افشین حشمتی) کرمان ( 

 حقیقت ) شیراز(علی دکتر 

Metastatic tumors of spine 

Early-onset scoliosis 

Spine infection 

 

21:11-21:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thursday morning 

 

Symposium:  Shoulder & elbow  rd3 

 دکتر احمد دشت بزرگ ) اهواز( -دکتر امید رضا مومن زاده ) شیراز (-رئیس جلسه : دکتر محمد جعفر امامی )شیراز(

 Anterior Shoulder instability: treatment دکترسید محمد قریشیان ) یزد(

strategy 

8:00-8:10 

 & Full thickness cuff tears: conservative دکترامیر رضا صادقی فر) کرمان (

surgical treatment 

8:12-8:22 

 Q&A 8:24-8:29 

 :parts proximal humerus fractures 4 & 3 ) اهواز( دکتر احمد دشت بزرگ

treatment in adults & elderly patients 

8:31-8:41 

 Tribble triad of elbow 8:43-8:53 دکتر علی اصغرکوثری ) شیراز(

 Q&A 8:55-9:00 

 

 

 دکتر مجید عابدی ) شیراز ( -دکتر سید کاظم چابک ) شیراز(-رئیس جلسه : دکتر محمدرازی ) تهران(

 Keynote lecture 2: Knee دکتر فریدون مجتهد جابری ) شیراز (

Revision of failed ACL reconstruction  

9:00-9:18 

 Q&A 9:20-9:25 

 

Symposium:  Knee th4 

 

 Knee dislocation from emergency to final ) شیراز (مجید عابدیدکتر 

treatment  

9:27-9:37 

 Partial ACL injuries in athletes  9:39-9:49 دکتر کاوه باشتی )شیراز(

 Patelofemoral stabilization  9:51-10:01 دکتر خلیل اله ناظم ) اصفهان (

 Q&A 10:03-10:08 

 Challenges in difficult primary TKA  10:10-10:20 دکتر سید محمد طحامی ) شیراز (

 Alignment in TKA: new concepts 10:22-10:32 علیرضا توکلی )شیراز(دکتر 

 HTO: open medial vs. closed lateral  10:34-10:44 دکتر محمودکریمی مبارکه ) کرمان(

 Q&A 10:46-10:51 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Symposium:  Hand th5 

 دکتر کیوان رهبری )شیراز( -شیراز (دکتر کامران مظفریان)  -دکترعزیز احمدی) تهران (رئیس جلسه : 

 Wrist instabilities 10:53-11:03 دکتر حمید نمازی )شیراز(

 TOS & compression neuropathies 11:05-11:15 دکتر ابوالقاسم زارع زاده )اصفهان(

 

 دکترسید حسین سعید ) یزد (

Rheumatoid hand(current concepts) 11:17-11:27 

 Q&A 11:29-11:34 

 DRUJ problems 11:36-11:46 دکتر علی دیانت ) تهران  (

 Kienbock (current concepts) 11:48-11:58 دکتر افشین ضیایی ) شیراز (

 Hand rehabilitation 12:00-12:10 دکتر علیرضا اشرف )شیراز(

 Q&A 12:12-12:17 

 

 

 

 

 

Panel:  Hip 
 dn2 

 شیراز(دکتر غالمحسین شاهچراغی ) 

 دکتر محمد تقی قضاوی ) تهران(

 دکتر سید علی مرعشی نژاد  )اهواز(

  دکتر مهزاد جاوید ) شیراز (

 دکتر مهدی مطیفی فرد ) اصفهان (

 دکتر علی پور امیری ) کرمان(  

 دکتر محمد علی قاسمی ) اهواز(

Hip preservation surgeries for young adult 

dysplastic hip 

12:19-13: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thursday evening 

 

 دکتر حمید رضا آرتی ) اهواز ( -دکتر مهزاد جاوید ) شیراز ( –رئیس جلسه : دکتر علی پورامیری ) کرمان ( 

 Keynote lecture 3: Pediatrics دکتر مهزاد جاوید  )شیراز(

Brachial plexus birth injuries 

16:00-16:18 

 Q&A 16:20-16:25 

 

 

Symposium:  Pediatrics th6 

  :Angular & rotational deformities دکتر محمد علی تحریریان ) اصفهان (

Physiologic  

16:27-16:37 

 Infantile tibia vara  16:39-16:49 دکتر شهاب ایلکا ) کرمان (

 دکتر بهمن دوامی ) اصفهان (
 

Adolescent tibia vara : definition and 

contributing elements 

 

 

16:51-17:01 

Dr.Eric Gordon ( USA)  Controversies in surgical options of 

Adolescent tibia vara  

17:03-17:33 

 Q&A 17:35-17:40 

 Congenital& Metabolic angular دکترمحمد مهدی  غیلیان ) یزد (

deformities  

17:42-17:52 

 Post-traumatic angular & rotational دکتر سید عبدالحسین مهدی نسب ) اهواز(

deformities 

 

17:54-18:04 

 Q&A 18:06-18:11 

 

 

 

 

Symposium:  Spine th7 

 دکتر علی عندلیب ) اصفهان ( -دکتر هرمز نورایی )شیراز ( –دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده)اصفهان( رئیس جلسه : 

 Osteoporotic spinal fractures 18:13-18:23 محمد امین پور علی محمدی )شیراز(دکتر 

 Spinal sagittal imbalance 18:25-18:35 دکترمحمد رضا  اعتمادی فر)اصفهان(

 Q&A 18:37-18:42 

 Spinal cord injury 18:44-18:54 دکترسید محمد جلیل ابریشم ) یزد(

 Cervical myelopathy 18:56-19:04 (دکتر بابک پور عباس ) شیراز 

 Effect of sacral slope on hip arthropathy 19:06-19:16 دکترافشین حشمتی ) کرمان (

 Q&A 19:18-19:23 

 

 

 



 

Panel: Hand rd3 

 دکتر کامران مظفریان  ) شیراز(

 دکتر عزیز احمدی ) تهران(

 دکتر علی دیانت ) تهران (

 )شیراز(دکتر حمید نمازی 

 دکترابوالقاسم  زارع زاده )اصفهان(

 دکتر محمدحسین حبی) شیراز(

 دکتر افشین ضیایی ) شیراز(

 ( دکتر علی اصغر کوثری )شیراز

 

Hand & wrist problems cases  

  

19:25-20:15 

 

 

 پذیرایی  و  شام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friday morning 

 

 نمازی ) شیراز ( حمید دکتر-صفهان(اجاودان )محمد کتر د-امامیان) شیراز( علی دکتر  رئیس جلسه :

 Keynote lecture 4: Radiology دکتر علیرضا راسخی ) شیراز(

MRI in knee joint injuries 

9:00-9:18 

 Q&A 9:20-9:25 

 

 

 

Panel: Knee th4 

 دکتر فریدون مجتهد جابری ) شیراز (

 دکتر محمد رازی ) تهران ( 

 دکترمحمود کریمی مبارکه ) کرمان (

 دکتر سید کاظم چابک ) شیراز (

 دکتر سیروس ربیعی ) شیراز (

 دکتر سید محمد طحامی ) شیراز (

 دکترعلی  شهسواری پور) کرمان ( 

 دکتر فردین میرزا طلوعی )ارومیه(

 ( ) شیرازقادری محمد طاهردکتر

Multi- ligament injuries, 

 PCL reconstruction, 

 Meniscal repair  

ALL: Reconstruction  vs .ITB tenodesis 

 

 

 

  

 

 

 

   

9:27-10:17 

 

 

 فکور) اهواز( محمد دکتر-دکتر فردین میرزا طلوعی )ارومیه( -) شیراز (سلوکیسعید دکتر رئیس جلسه :

 Keynote lecture 5: Hand دکتر امید لیاقت  ) شیراز(

Finger and Limb replantation 

Principles 

10:19-10:37 

 Q&A 10:39-10:44 

 

 

:Shoulder Panel th5 

 دکتر امیدرضا مومن زاده ) شیراز (

 دکتر محمد جعفر امامی )شیراز(

 دکترسید محمد قریشیان ) یزد(

 دکترامیر رضا صادقی فر) کرمان (

 دکتر احمد دشت بزرگ ) اهواز(

 اصغرکوثری ) شیراز(دکتر علی 

Shoulder trauma 

Shoulder arthroplasty 

 

 

 

   

10:46-11:36 

 



 Panel: Pediatrics    th6 

 دکتر مهزاد جاوید )شیراز(

 

 دکتر غالمحسین شاهچراغی ) شیراز(

 دکتر محمد جعفر امامی ) شیراز(

 ) شیراز ( رامین ابطحیاندکتر 

 دکتر محمد علی تحریریان ) اصفهان (

 دکتر شهاب ایلکا ) کرمان ( 

 دکترحمید رضا آرتی ) اهواز (

 

Wrong doings in pediatric orthopaedics: 

case presentation 

11: 38-12:28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friday evening 

 

 ) شیراز ( صارمی زهرا دکتر– دکتر سعید سلوکی ) شیراز (–دکتر غالمعلی عکاشه ) تهران(  - رئیس جلسه :

 Keynote lecture 6: Hip & knee دکتر سید علی هاشمی ) شیراز (

Periprosthetic infections: updates 

16:00-16:18 

 Q&A 16:20-16:25 

 

 

Symposium:  Tumors   th8 

 

 Approach to bone tumors 16:27-16:37 دکترفرشاد زند رحیمی ) کرمان (

 Treatment options in malignant bone اصفهان (دکتر محسن حیدری ) 

tumors 

16:39-16:49 

 Q&A 16:51-16:56 

 دکتر علیرضا دهقان ) شیراز ( 

 (Radiologist) 

The role of MRI in musculoskeletal tumors 16:58-17:8 

 Q&A 17:10-17:15 

 Case presentation: Malignant tumors دکتر سعید سلوکی ) شیراز(

surgery 

17:17-17:27 

  

 

Panel: Forensic medicine    th7 

 ) شیراز( دکتر  حمید نمازی 

 دکتر غالمعلی عکاشه )تهران(

 دکتر غالمحسین شاهچراغی )شیراز(

 دکتر محمد جعفر امامی )شیراز(

 دکتر سعید سلوکی ) شیراز(

 ) شیراز( سیف زادهمهران  آقای 

 18:10-17:29 زمینه قصور پزشکیآموزه های قانونی در 

 

 مصباحیسید امیر رضا دکتر  -مومن زاده امید رضا دکتر-شاهچراغی غالمحسین اختتامیه : دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 



 


