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WELCOME MESSAGES 

 

 

A welcome message from the IOA President 

 

Dear Friends and Colleagues, 

 

On behalf of The Iranian Orthopedic Association (IOA), I’m very pleased to announce the 29th IOA 

Congress, which will be held on 1-5 & 7-12 Nov. 2021 Virtually. 

The IOA 2021 Congress will include an excellent variety of educational opportunities, regarding all aspects 

of the knee, hip, hand, shoulder, foot & ankle, spine surgery, trauma, tumor, pediatric orthopedics and 

sports medicine issues.  

We hope this event would present as the best opportunity for participants to learn and share their 

knowledge and experience with the outstanding international and local faculties. 

We also encourage the congress participants to take advantage of time saving by being in a great congress 

virtually from their home or office. 

Thank you in advance and we are looking forward for your active participation in this outstanding virtual 

event. 

  

Mohammad Razi MD 

IOA President 
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 پیام رئیس بیست نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

 گرامی، همکاران و دوستان

 و 41-41 تاریخ در رانـــکنگره انجمن جراحان ارتوپدی ای ینمنه و اعالم نمایم بیست که خرسندم بسیار ،( IOA) ایران ارتوپدی انجمن جراحان طرف از

 .گردد می برگزار مجازی صورت به 4111آبان  14-41

 رات،فق ستون پا، مچ و پا شانه، دست، لگن، زانو، جلسات مختلف در زمینه جراحی های شامل آموزشی های فرصت از با تنوع بینظیر IOA 2021 کنگره

 .بود خواهد ورزشی پزشکی مسائل و کودکان ارتوپدی تومور، آسیب ها،

 المللی بین رجستهب اساتید با به روز خود تجربیات و دانش گذاری اشتراک به و یادگیری در کنندگان شرکت برای فرصت بهترین عنوان به رویداد این امیدواریم

 .شود برگزار داخلی و

مان خود در ز کار محل یا خانه از بزرگ کنگره یک مجازی در حضور با تا کنگره فراهم می آورد کنندگان فرصت مناسبی برای شرکت این رویداد همچنین

 .کنند جویی صرفه

 .هستیم برجسته مجازی رویداد این در شما فعال مشارکت منتظر و سپاسگزاریم شما از پیشاپیش

  

 رازی دکتر محمد

 رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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 بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایرانعلمی  پیام دبیر
 

نفر در بیمارستانی در شهر برگامو ایتالیا در ایالت ثروتمند  011بر پرده تلویزیون ها و خبر مرگ چین مناظر دلهره آور و آخر زمانی شهر خالی از مردم ووهان 

یماری زایی جنون تکثیر، پخش و ب ناک مابین ویروسی با قدرتفراگیر و گسترده با ابعادی دهشت آنهم فقط در یک شب، شروع جنگی جهانگیر، ،لومباردی ایتالیا

 آمیز از طریق تکاملهای مکرر با انسان خردمند قرن بیست و یکم بود. 

 . گردید. .این پاندمی موجب اختالل و تعطیلی در همه ی فعالیتهای بشری چون تجارت، سفر، کار، اشتغال، تحصیل و نیز خدمات پزشکی و آموزش پزشکی و.

سرعت ه بیعنی ارتباط اینترنتی استفاده کرد و  یفاصله گذاری هوشمند در جلوگیری از پخش ویروس، از ابزار علمی قدرتمندتر بشر خردمند با شناخت اهمیت

 خود را مجهز ساخت.

تیبانی مالی از پش دولتها بسته به مدیریت خود که بر پایه اعتقادات، امکانات و فرهنگ مورد پذیرش عامه و مسئولینشان بود، با اجرای فاصله گذاری هوشمند،

به موفقیتهای بزرگ یا  ردم و تعطیلی بجای هرگونه اجتماع و گردهماییکسب و کارهای تعطیل شده، خرید یا تهیه واکسن های کارا و آموزش صحیح م

 شکستهای بزرگ و گاه غیرقابل بخشش دست یافتند، و این داستان ادامه دارد ...

نیاموختن مهارتهای رفتاری و گفتاری در برخورد با بیماران، همکاران و اساتید و  ،های اجتماعی و مراودات مداوم در زمینه آموزش پزشکی در نبود هماهنگی

 م محور و باالخره رواجپرسنل درمانی، عدم شناسایی مولفه های فرهنگی غالب در جامعه و روبرو نشدن با الگوهای شخصیتی در اساتید مردم دوست و عل

 بی و اجتماع گریزی نتیجه این محرومیت بود.انزواطل فردگرایی،

حجم و کیفیت آموزش ارائه شده از طریق وبینارها توسط  در سطح کشور شده واز طرفی دیگر آموزش مجازی باعث ارتقا سریع آموزش تئوری در ارتوپدی 

هزینه با مراکز علمی و شخصیت های مرجع علمی خارجی نیز از  ارتباط آسان و بی همکاران و اساتید در یک سال اخیر حیرت انگیز و غیرقابل باور می باشد.

 مزایای این آموزش مجازی است.

 " مرغ سى " همان که تخصصى فوق انجمنهاى فعالیتهاى یمن بهآموزش حضوری  شکسته و زخمیآموزش مجازی و بال  پرتوانعلم با بال  سیمرغباالخره 

 و یکى همه هک یافتند در سفر پایان در و رسیده ایران در ارتوپدى علم برکشى مشترک هدف به و آمده در بلند پروازى به شکوه با هماهنگى یک در که بودند

 .پیکرند یک از جزئى

ید اساتکاران و با گذر از تمام مشکالت برنامه ریزی و اجرایی به علت پاندمی ویروس کرونا در اجرا و هماهنگی با سخنرانان داخلی و خارجی، حضور همه هم

 مد می گویم.آ محترم را به بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران خوش

 

 دکتر فریدون مجتهد جابری

 کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایراندبیر علمی بیست و نهمین 
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A welcome message from 29th executive chairman 

 

Greetings dear friends and colleagues, 

Simultaneous with all the wonders of autumn, we were passionately waiting for an opportunity to hold 

the annual congress of the Orthopedic Association, and inject some color and life into our memories 

during these dark times. 

Oh how much more do we appreciate those days now... 

We tried not to miss the nostalgia for more than a year by holding the Congress in real life, but 

unfortunately, we could not get what we wanted. 

We proudly spent a lot of effort so that we could take some of your precious time in the virtual world and 

hopefully add to your knowledge and experience. 

We are waiting for your support starting on the 1st of November in the 29th Annual Congress of the 

Iranian Orthopedic Association. 

I sincerely hope you enjoy the conference. 

 

Looking forward to seeing you soon. 

Hasan Ghandhari MD 

Executive Chair of the 29th Congress of the Iranian Orthopedic Association 
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 بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایراناجرایی  پیام دبیر

 

 نازنین؛ همکاران و دوستان بر درود

 ها اطرهخ و ها نگاه تلخ، روزهای از گذر با و برسد راه از ارتوپدی انجمن سالیانه کنگره برگزاری زمان تا بودیم راه به چشم پاییز، های عاشقی ی همه کنار در

 .بخشیم جان یکدیگر دیدار شدن تازه با را

 ...دانیم می را ها روز آن قدر بیشتر چقدر اکنون

 .خواستیم که آنچه نشد متاسفانه اما نگذرد سال یک از بیش ها دلتنگی حضوری کنگره با که کردیم تالش

 .بیافزاید تجربیاتتان و دانش به میگیریم شما از را وقتی مجازی دنیای در اگر تا گذاشتیم برایتان بسیاری انرژی افتخار با

 .هستیم تان همراهی منتظر ارتوپدی جراحان انجمن ی کنگره نهمین و بیست در آبان 41 از

 .ببرید لذت همایش این از که آرزومندم

 

 دیدار بامید

 قندهاری دکترحسن

 ایران ارتوپدی جراحان انجمن کنگره نهمین و بیست اجرائی دبیر
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Executive Committee Mohammad Razi MD 

Roshanak Moradi MD 

Mohammad Fakoor MD 

Seyed Mohammad Javad Mortazavi MD 

Adel Ebrahimpour MD 

Mohammadhosein Ebrahimzadeh MD 

Mohammad Ali Sazegari MD 

 

Inspector Farshid Bagheri MD 

Congress Chairs Fereydoun Mojtahed Jaberi MD 

Hasan Ghandehari MD 

 

Manager and Meeting Coordinator Ms. Shabnam Kojouri 

International Communication Ms. Hanieh Khoshdel 

Ms. Azam Pabandan 

 

Member of Staff Ms. Zahra Mohammadi 

Ms. Elham Tavakoli 

 

Supplies Mr. Shahriar Rad 

Accountant Mr. Faramarz Memar Zanjani 

Audio-Visual Honarkade17 

Mr. Morid Gouran Orimi 

Organizer Iranian Orthopedic Association (IOA) 
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SPONSORS 

 Company  نام شرکت

مدیریت تجهیزات پزشکی 

  (اسکوالپ)
MEM (Aesculap) 

 داهی طب
 

Dahi Teb 

 سونا طب پارسیان
 

Sona Teb Parsian 

 تهران ستورز
 

Tehran Sutures 

 پورا طب
 

Poura Teb 

 رهادرمان مهر پارسه
 

Raha Darman Mehr Parse 

 مداوا گستران ارکید
 

Modava Gostaran Orchid 

 طب بهین درمان
 

Behin Darman Teb 

 ارکان درمان
 

Arkan Darman 

 همانندساز بافت کیش
 

Hamanand Saz Baft Kish 

 کوشان فارمد
 

Koushan Pharmed 

 Form  فناوران روز ماندگار
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INTERNATIONAL FACULTIES 

 
 

                                         
 Behrouzali Akbarnia MD    Kelly G. Vince MD    Siegfried Hoffmann MD     Rene Verdonk MD    Beat Hintermann MD 
                  USA                     New Zealand                     Austria                            Belgium                   Switzerland 

 
 

                                         
      Samih Al Tarabichi MD    Eric Gordon MD        David A. Spiegel MD   George Macheras MD  Partick McCulloch MD 
                    UAE                             USA                           Canada                       Greece                              USA 
 
 

                                         
            Roxa Ruiz MD             Luigi Zagra MD  Jose Gabriel Rodriguez MD  Unni Narayanan MD     William Hozack MD 
              Switzerland                          Italy                       Venezuela                      Canada                          USA 
 
 

                                         
        Deepak Goyal MD  Pascal Andre Venditolli MD      Johnny Lau MD      Maziar Mohaddes MD       Arun Mullaji MD 
                    India                          Canada                         Canada                        Sweden                          India 
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          Abtin Alvand MD        Chad Krueger MD        Cordula Netzer MD      Oliver Djahani MD      Fon-Yih Tsuang MD 
                     UK                              USA                        Switzerland                      Austria                         Taiwan 
 
 

                                         
           Scott J. Ellis MD       Aad Dhollander MD   Unus Emre Akman MD   Federico De Iure MD   Surena namdari MD 
                    USA                          Belgium                         Sweden                          Italy                              USA 
 
 

                                         
        Vahid Entezari MD       Hamed Vahedi MD    Dr. Parham Pezeshk  Hamed Hosseini Nasab MD    Sara Ramandi 
                    USA                             USA                              USA                       Switzerland                    Germany 
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LOCAL FACULTIES 

 Full Name نام خانوادگی نام  Full Name نام خانوادگی نام

 A.Bagherifard MD باقری فرد ابوالفضل  M.Ashrafi MD اشرفی  مرتضی

 M.Bahrabadi MD بحرآبادی مهرداد  K.Aghakhani MD  آقاخانی  کامران

 A.Borjian MD برجیان ابوالحسن  MR.Khalajzadeh MD خلج زاده  مجیدرضا

 M.Barkam MD برکم محسن  M.Forozandeh MD فروزنده  مینا

 T.Baghdadi MD بغدادی تقی  A.Ebrahimpour MD ابراهیم پور عادل

 S.Baghdadi MD بغدادی سروش   Mh.Ebrahimzadeh MD ابراهیم زاده محمدحسین

 MR.Bahaeddini MD بهاالدینی محمدرضا  Esmaeil Ebrahimi Takamjani MD ابراهیمی تکامجانی اسماعیل

 F.Biglari MD بیگلری فرساد  MM.Ebrahimi Nasab MD ابراهیمی نسب محمدمهدی

 P.Parsanezhad MD پارسانژاد پرهام  M.Abolghasemian MD ابوالقاسمیان منصور

 P.Pezeshk MD (USA) پزشک پرهام  H.Etehadi MD اتحادی حسین

 B.Panjavi MD پنجوی بهنام  K.Ahadi MD احدی کیوان

 B.Pour Abbas MD پورعباس بابک  A. Ahmadi MD احمدی عزیز

 K.pisodeh MD پیسوده کریم  MA.Okhovatpour MD اخوت پور محمدعلی

 Pouria Tabrizian MD تبریزیان پوریا  R.Espandar MD اسپندار رامین

 MA.Tahririan MD تحریریان محمدعلی  H.Aslani MD اصالنی حسین

 Kh.Tahvildari MD تحویلداری خسرو  H.Aslani MD اصالنی حمیدرضا

 M. Tahami MD تهامی محمد  M.Aarabi MD اعرابی مهدی

 S.Tavakoli MD توکلی سعید  F.Akaberi MD اکابری سید فرزاد

 M.Tavakoli MD توکلی محسن  Behrouz Ali Akbarnia MD اکبر نیا بهروز علی 

  M.Javid MD جاوید مهزاد  Prof. A.Alborzi البرزی عبدالوهاب

 M.Jabal Ameli MD جبل عاملی محمود  O.Elahifar MD الهی فر امید

 M.Jafari MD جعفری میثم  Abtin.Alvand MD (England) الوندی آبتین

 MH.Jamaleddini MD جمال الدینی محمدحسین  A.Aminian MD امینیان امیر

 Kh.Jamshidi MD جمشیدی خدامراد  V.Entezari MD (USA) انتظاری وحید

 M.R.Chehrasan MD  چهراسن محمدرضا  H.Ansari MD انصاری چهارسوقی حسن

 R.Zargarbashi MD حاج زرگرباشی سید رامین  M.Irajian MD ایرجیان محمد

 MA.Hajghasem MD حاج قاسم محمدعلی  Sh.Ilka MD ایلکا شهاب

 M.Haji Agha Bozorgi MD حاجی آقابزرگی میالد  S.Azarsina MD آذرسینا سلمان

 H.Sami MD حاجی علیلو سامی سام  H.R.Arti MD آرتی حمیدرضا

 B.Hesabi MD حسابی بهزاد  A.SH.Ariyamanesh MD آریامنش امیرشهریار

 Z.Hassan Zadeh MD حسن زاده ذبیح اله  A.Aghaei Aghdam MD آقایی اقدم امیر

 H.Hosseini nasab MD حسینی نسب حامد  H.Ayatollahi Mousavi MD  آیت الهی موسوی حجت

 M.Halaj Moghadam MD حالج مقدم محمد  M.Ayati MD آیتی محمد

 M.Heydar nejad MD حیدرنژاد مسعود  N.Bagheri MD  باقری نیما

 Sh.Shokraneh MD شکرانه شهرام  M.Heidari MD حیدری محسن
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 B.Saberi MD صابری بابک  S.Khabiri MD خبیری سیدسعید

 S.Saberi MD صابری صادق  M.Khoda Shahi MD خداشاهی ماندانا

 AR.Sadeghpour MD صادقپور علیرضا  J.Mozafari MD خواجه مظفری جواد

 R.Sadeghi MD صادقی رضا  AA.Khorsandi MD خورسندی علی اکبر

 A.R.Sadeghpour MD صاقپور علیرضا   J.Dehghani MD دهقانی جواد

 A.Sabaghzadeh MD صباغ زاده امیر  M.Davami MD دوامی محسن

 S.Sabaghan MD صباغان سعید  A.Dianat MD دیانت علی

 M.Sadighi MD صدیقی مهرداد  H.Zekavat MD ذکاوت هاجر

 J.Sarafzadeh MD صراف زاده جواد  M.Radi MD رادی مهران

  S.Talebi MD طالبی سینا  M.Razi MD رازی محمد

 MN.Tahmasebi MD طهماسبی محمد تقی    S.Ramandi (Germany) رامندی سارا

 H. Tayebi MD طیبی حامد  A.R.Rahimnia MD رحیم نیا علیرضا

 AM.Arefpour MD عارف پور امیرمحمد  Sh.Rastegar MD رستگار شیروان

 E.Ameri MD عامری ابراهیم  M.Razavipour MD رضوی پور مهران

 R.Abdi MD عبدی رضا  M.Rahbar MD رهبر محمد

 E.Atabati MD عتباتی الهام  AR.Rouhani MD روحانی علیرضا

 H.Arabi MD عربی حمید  M.Rohani MD روحانی محمد

 AR.Askari MD عسکری علیرضا  M.Rikhtegar MD ریخته گر مسیح

 F.Amoozadeh MD عموزاده فرزاد  E. Zanjani MD زنجانی اسرافیل

 M.A Enayatollahi MD عنایت الهی محمدعلی  F.Zand Rahimi MD زند رحیمی فرشاد

 A.Andalib MD عندلیب علی  R.Zandi MD زندی رضا

 A.R.Ghaznavi MD غزنوی علیرضا  MA.Sazgari MD سازگاری اردکانی محمد علی

 M.Fatehi MD فاتحی منصور  S.H.Sami MD  سامی حسین

 M.Fattahi Bafghi MD فتاحی بافقی محمود  A.Sobhani MD سبحانی امیر

 H.Farahini MD فراهینی حسین  MM.SarzaeimMD سرزعیم محمدمهدی

 F.Farahmand PhD فرهمند فرزام  S.Soloki MD سلوکی سعید

 M.Fakoor MD فکور محمد  M.Soleimanha MD سلیمانها مهران

 Y.Fallah MD فالح یوسف   MA.Sanjari MD سنجری محمدعلی

 Sh.Fooladvandi MD فوالدوندی شقایق  S.Mansour Sohani MD سوهانی سهیل منصور

 D.Feizi MD فیضی داوود  B.Siavashi MD سیاوشی بابک

 MA.Ghasemi MD قاسمی محمدعلی  S.h.Seyed Hoseinian MD سید حسینیان سید هادی

 K.Gharanizadeh MD قرنی زاده کاوه  M.Seifi MD سیفی مژگان

 M.Gharedaghi MD قره داغی محمد  O.Shahpari MD شاهپری امید

 MT.Ghazavi MD قضاوی محمدتقی  Gh.Shahcheraghi MD شاهچراغی غالمحسین

 H.Ghandhari MD قندهاری حسن  H.Shariatzadeh MD شریعت زاده هومن

 M.Gheysari MD قیصری محمد  S.H.Shafiei MD شفیعی سید حسین

 A.Maleki MD ملکی آرش  MR.Kasnavi MD کسنوی محمدرضا
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 A.R.Manafi MD منافی رائی علیرضا  SM.Kazemi MD کاظمی سید مرتضی

 S. Mehdipour MD مهدی پور سهیل  R. Sh. Kamrani MD کامرانی رضا شهریار

 A.Mehrvar MD مهرور امیر  AR.Kachoei MD کچویی امیررضا

 M.Movahedi yeganeh MD موحدی یگانه محسن  M. Karami MD کرمی محسن 

 AR.Mousavian MD موسویان علیرضا  A.Karimi MD کریمی امین

  M.Molavi MD مولوی مرتضی  MR.Kasnavi MD کسنوی محمدرضا

 O.Momenzadeh MD مومن زاده امید  H.Kalantar MD کالنتر سیدهادی

 A.Moazenzadeh MD مؤذن زاده احمد  AA.Kousari MD کوثری علی اصغر

 M.Mirkazemi MD میر کاظمی مسعود  S.Keyhani MD کیهانی سهراب

 MS.Mir Hoseini MD میرحسینی محمدسجاد  H.Gorgani Firozjah MD فیروزجاهگرگانی  حبیب

 F.Mirzatoloei MD میرزاطلوعی فردین  MR.Golbakhsh MD گلبخش محمدرضا

 AR.Mirzaei Sosefidi MD میرزایی سوسفیدی امیررضا  D.Goran Savadkohi MD گوران سوادکوهی داریوش

 M R.Miad MD میعاد محمدرضا  M.R.Guity MD گیتی محمدرضا

 Gh.R.Naderi MD نادری غالمرضا  F.Lahiji MD الهیجی فریور

 S.Namdari MD (USA) نامداری سورنا  F.Mojtahed Jaberi MD مجتهد جابری فریدون

 MH.Nabian MD نبیان محمدحسین  M.Mohades MD (Sweden) محدث مازیار

 F.Najd Mazhar MD مظهرنجد  فرید  S.Mohseni MD محسنی صدف

 M.Nakhaei MD نخعی امرودی مرتضی  Gh.Moradkahni MSc مرادخانی غزاله

 AM.Navali MD نوالی امیرمحمد  R.Moradi MD مرادی روشنک

 S.Nouri MD نوری سجاد  A.Moradi MD مرادی امین

 A.Nik khah MD نیکخواه علی  SMJ.Mortazavi MD مرتضوی سید محمدجواد

 H.Vahedi MD (USA) واحدی حامد  A.Moshir Abadi MD مشیرآبادی عطاله

 A.R.Vosooghi M وثوقی امیررضا  M.Motififard MD مطیفی فرد مهدی

 HR.Yazdi MD یزدی حمیدرضا  K.Mozaffarian MD مظفریان کامران

 A.Yeganeh MD یگانه علی  M.Moghtadaei MD مقتدایی مهدی
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PROGRAM AT A GLANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congress Platforms: 

1) Zoom Link: 

https://us02web.zoom.us/j/87079919119?pwd=eEE2Q3pKNFlxbjNCOWhVM1gzd1pwQT09 

Meeting ID: 87079919119 

Pass Code: 993674 

 

2) Skyroom Link: 

https://www.skyroom.online/ch/ioa/29th-annual-meeting-ioa 

  

https://us02web.zoom.us/j/87079919119?pwd=eEE2Q3pKNFlxbjNCOWhVM1gzd1pwQT09
https://www.skyroom.online/ch/ioa/29th-annual-meeting-ioa
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Foot & Ankle  

17:00-18:45 Foot & Ankle Disorders 
Chairman: 

M.Movahedi yeganeh MD 

17:00-17:20 First MTP Fusion versus Arthroplasty Johnny Lau MD (Canada) 

17:20-17:40 Mueller Weiss Syndrome – How to manage it? Johnny Lau MD (Canada) 

17:40-18:00 
Can we prevent post traumatic ankle arthritis in 

ankle fractures? 
Johnny Lau MD (Canada) 

18:00-18:30 WB CT-scan in hallux valgus Scott J. Ellis MD (USA) 

18:30-18:45 Q & A   

   

Tumor 

19:00-20:30 Benign Invasive Soft Tissue Tumors Chairman: S.H.Sami MD 

19:00-20:00 

Panel: Introduction of benign invasive soft tissue tumors 

 

Moderator: S.H.Sami MD 

 

Panel Members: S.Soloki MD, M.Bahrabadi MD, M.Heidari MD, F.Zand Rahimi MD, 

AM.Arefpour MD, M.Haji Agha Bozorgi MD, M.Rikhtegar MD 

20:00-20:30 Q & A 

   

Spine  

21:00-22:30 
Fractures of the Thoracolumbar Vertebrae 

 (Burst Fractures) 

Chairman: 

Behrouz Ali Akbarnia MD 

21:00-21:12 Basics and classifications  M.R.Chehrasan MD 

21:12-21:24 Non surgical treatments  Fon-Yih Tsuang MD (Taiwan) 

21:24-21:36 Minimally invasive surgeries Cordula Netzer MD (Switzerland) 

21:36-21:48 Posterior surgeries 
Jorge Gabriel Rodriguez MD 

(Venezuela) 

21:48-22:00 Anterior surgeries  Federico De Iure MD (Italy) 

22:00-22:12 
Management of paraplegia in patients with 

neurological deficit 
Yunus Emre Akman MD (Sweden) 

22:12-22:30 Q & A H.Ghandhari MD 
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 پا و مچ پا

 دکتر محسن موحدی یگانه رئیس جلسه: پا و مچ پا بیماری های 00:11-00:11

 ) کانادا ( دکتر جانی ال آرتروپالستی مقابل در پا شست مفصل فیوژن 42:11-42:11

 ) کانادا ( دکتر جانی ال برخورد با سندرم مولر وایس 42:11-42:11

40:11-42:11 
توان از آرتروز مفاصل پس از سانحه در شکستگی مچ پا جلوگیری  آیا می

 کرد؟
 ) کانادا ( دکتر جانی ال

40:81-40:11 CT  اسکنWB  دکتر اسکات جی الیس ) آمریکا ( هالوکس والگوسدر 

  پرسش و پاسخ 40:11-40:81

   

 تومور

 تومورهای تهاجمی خوش خیم بافت نرم 01:01-00:11
سام حاجی علیلو  دکتررئیس جلسه: 

 سامی

11:11-40:11 

 پانل: معرفی تومورهای تهاجمی خوش خیم بافت نرم
 دکتر سام حاجی علیلو سامی گرداننده :

 
پانل: دکتر سعید سلوکی، دکتر مهرداد بحرآبادی، دکتر محسن حیدری، دکتر فرشاد زند رحیمی، دکتر امیرمحمد عارف  ءاعضا

 دکتر مسیح ریخته گر، پور، دکتر میالد حاجی آقابزرگی

 پرسش و پاسخ 11:81-11:11

   

 ستون فقرات

 رئیس جلسه: دکتر بهروزعلی اکبرنیا شکستگی مهره های توراکولومبار 00:01-00:11

 دکتر محمدرضا چهراسن کلیات و طبقه بندی 14:41-14:11

 ) تایوان ( دکتر فون یی تسونگ درمانهای غیر جراحی 14:11-14:41

 ) سوئیس ( دکتر کوردوال نتزر جراحی کم تهاجمی 14:81-14:11

 ) ونزوئال ( رودریگز خوزه گابریلدکتر  جراحی خلفی 14:10-14:81

 ) آیتالیا ( ورهی دکتر فدریکو دِ جراحی قدامی 11:11-14:10

 امراکمن ) سوئد ( دکتر یونس درمان در بیماران دارای نقص عصبی بصورت پاراپلژی 11:41-11:11

 دکتر حسن قندهاری پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Hand 

19:00-20:30 Management of Distal Radius Fractures Chairman: A.Dianat MD 

19:00-19:12 
Natural history, anatomical notes, classification, non 

surgical treatments , indications, limitations and 

complications 
R.Moradi MD 

19:12-19:15 
Evaluation of CRPS -related factors in patients with 

distal radius fracture after surgery 
Y.Fallah MD 

19:15-19:27 Percutaneous pinning and external fixator application  AA.Kousari MD 

19:27-19:30 
Complications related to olecranon osteotomy for posterior 

approach in distal humerus fracture or non-union : a review 

of 68 cases  
R. Sh. Kamrani MD 

19:30-19:42 
Open reduction and plating: dorsal and volar plates and 

fixation of specific fragments  
M.Barkam MD 

19:42-19:45 
Evaluation of phrenic nerve and spinal accessory nerve 

transfer in brachial plexus palsy  
K.Mozaffarian MD 

19:45-19:48 
Clinical outcome of median nerve release in carpal tunnel 

syndrome, with and without cervical radiculopathy : A 

comparative study 
K.Mozaffarian MD 

19:48-20:00 Role of arthroscopy in management of distal radius fracture.  MA.Okhovatpour MD 

20:00-20:12 Colles fractures in the elderly and osteoporotic M.Razavipour MD 

20:12-20:15 
surgical outcomes of perilunate dislocations and  

perilunate fractures 
M.Razavipour MD 

20:15-20:27 
Associated and delayed complications following distal 

radius fracture , median nerve and distal radioulnar joint 

injury 
M.Fattahi Bafghi MD 

20:27-20:30 Q & A   

   

Shoulder 

21:00-22:30 Shoulder Instability 

Chairmen: 

AA.Khorsandi MD, 

Kh.Tahvildari MD 

21:00-21:15 Updated shoulder instability management   N.Bagheri MD 

21:15-21:30 New treatments of rotator cuff tear AR.Rouhani MD 

21:30-21:45 SLAP lesions : biceps repair or tenodesis A.Sobhani MD 

21:45-22:00 Radial head prosthesis:  Indications and Techniques  O.Momenzadeh MD 

22:00-22:15 Repair of ruptured tendons around the elbow AR.Kachoei MD 

22:15-22:30 Q & A   
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 دست

 دکتر علی دیانت رئیس جلسه: مدیریت شکستگیهای دیستال رادیوس 01:01-00:11

40:41-40:11 
ها، تاریخچه، نکات اناتومیک، کالسیفیکاسیون، درمانهای غیر جراحی، اندیکاسیون

 ها، عوارضمحدودیت
 دکتر روشنک مرادی

 دکتر یوسف فالح پس از جراحی CRPS ارزیابی عوامل مرتبط با 40:41-40:41

 دکتر علی اصغر کوثری اکسترنال فیکساتورگذاری از طریق پوست و گذاشتن پین 40:12-40:41

40:81-40:12 
مورد شکستگی یا  10نتایج استئوتومی اوله کرانون در اپروچ خلفی آرنج، مروری بر 

 جوش نخوردگی دیستال هومروس
 دکتر رضا شهریار کامرانی

 دکتر محسن برکم پالک گذاری و درمان باز: پالک دورسال، والر، فیکساسیون اختصاصی قطعات 40:11-40:81

 دکتر کامران مظفریان بررسی نتایج ترانسفر عصب فرنیک و اسپاینال اکسسوری در بیماران شبکه بازویی 40:11-40:11

40:10-40:11 
آزاد سازی تونل کارپ در بیماران مشکوک به سندرم توأم تونل کارپ و سندرم 

 پروناتور: مطالعه کوهورت اینده نگر
 دکتر کامران مظفریان

 دکتر محمدعلی اخوت پور نقش آرتروسکوپی در شکستگیهای دیستال رادیوس 11:11-40:10

 دکتر مهران رضوی پور وپروتیکئشکستگی کالیس در افراد مسن و است 11:41-11:11

 دکتر مهران رضوی پور نتایج جراحی دررفتگی های پرلیونات و شکستگی های پریلونیت 11:41-11:41

11:12-11:41 
دنبال شکستگی دیستال رادیوس، آسیب عصب های همراه و تاخیری به آسیب

 مدیان ، آسیب مفصل رادیو اولنار دیستال
 دکتر محمود فتاحی بافقی

  پرسش و پاسخ 11:81-11:12

   

 شانه

 ناپایداری شانه 00:01-00:11

 جلسه: ئیسر

دکتر خسرو ، دکتر علی اکبر خورسندی

 تحویلداری

 دکتر نیما باقری تازه های درمان ناپایداری شانه 14:41-14:11

 دکتر علیرضا روحانی های درمان پارگیهای روتاتور کافه تاز 14:81-14:41

 دکتر امیر سبحانی ضایعه اسلپ: ترمیم یا تنودز بایسپس 14:11-14:81

 دکتر امید مومن زاده پروتز سر رادیوس: اندیکاسیون و تکنیک 11:11-14:11

 دکتر امیررضا کچویی ترمیم پارگیهای تاندونهای اطراف آرنج 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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 Pediatric 

14:45-17:00 
Different Look at Cerebral Palsy/ 

Musculoskeletal Infection 

Chairmen: 

Gh.Shahcheraghi MD, M.Javid MD  

14:45-14:55 
Hasty gait and frequent falls (Why/ How to 

Treat?) 
Sh.Ilka MD 

14:55-15:05 
Calcaneo - valgus Foot (When & How to 

Treat?) 
M.Javid MD 

15:05-15:10 Q & A   

15:10-15:25 Torsional deformities in CP  D.Spigel MD (USA) 

15:25-15:30 Q & A  

15:30-15:48 
Current Concepts of Crouch Gait in Cerebral 

Palsy 
Unni Narayanan MD (Canada) 

15:48-16:06 
Hip Reconstructive Surgery in CP: Proactive 

versus Reactive Approach 
Unni Narayanan MD (Canada) 

16:06-16:15 Q & A   

16:15-16:33 Chronic Bone and Joint Infection Eric Gordon MD (USA) 

16:33-16:51 Complications in Musculoskeletal Infection Eric Gordon MD (USA) 

16:51-17:00 Q & A   

   

Foot & Ankle  

17:30-19:15 Foot & Ankle Disorders 

Chairman: 

 H.Ayatollahi Mousavi MD 

  

17:30-17:50 Peritalar instability – How to manage it? Beat Hintermann MD (Switzerland) 

17:50-18:10 Pes cavovarus – How to deal with it? Beat Hintermann MD (Switzerland) 

18:10-18:30 
Joint Preserving Osteotomies in Severe Stage 

of Ankle Arthritis 
Beat Hintermann MD (Switzerland) 

18:30-18:50 
Injuries to the Deltoid-Spring Ligament-

Complex Classification and Treatment 
Roxa Ruiz MD (Switzerland) 

18:50-19:10 
Tips and tricks in the treatment of flatfoot 

deformity 
Roxa Ruiz MD (Switzerland) 

19:10-19:15 Solutions for mal-united calcaneal fractures Roxa Ruiz MD (Switzerland) 
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Pediatric 

19:30-20:30 Different Look at Cerebral Palsy- Part 2 
Chairmen: 

T.Baghdadi MD, M.Molavi MD  

19:30-19:40 
Pelvic Obliquity in CP, (Why and How to 

Manage?) 
B.Panjavi MD 

19:40-19:50 The Problems with Surgery for Crouch Gait S.Baghdadi MD 

19:50-19:55 Q & A  

19:55-20:30 

Panel Discussion: I failed in treatment of my CP patient (3 cases 7 min each)  

 

H.Aslani MD, A.Maleki MD, MA.Tahririan MD 

 

Panel Members: 

H.Aslani MD, T.Baghdadi, M.Halaj Moghadam MD, M.Javid MD, 

Gh.Shahcheraghi MD 

   

Orthopedic Care 

21:00-22:30 ERAS Chairman: M.Nakhaei MD  

21:00-21:15 Preoperative stage in elective surgeries  Pouria Tabrizian MD 

21:15-21:30 Preoperative stage in elective surgeries  H.Arabi MD 

21:30-21:45 Postoperative stage in elective surgeries  MM.Ebrahimi Nasab MD 

21:45-22:00 
Promotion of management effects in major 

multiple trauma  
M.Sadighi MD 

22:00-22:15 
Promotion of management effect in major 

fractures 
H.Gorgani Firozjah MD 

22:15-22:30 Q & A  
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 اطفال

 نگاهی متفاوت به فلج مغزی و عفونتهای استخوانی عضالنی 00:11-04:41

 جلسه:  ئیسر

 ، دکتر غالمحسین شاهچراغی

 دکتر مهزاد جاوید

 دکتر شهاب ایلکا گام برداشتن شتاب زده و افتادن مکرر)چرا و چگونه درمان شود؟( 41:11-41:11

 دکتر مهزاد جاوید چگونه درمان کنیم(پاى کالکانئووالگوس ) چرا و  41:11-41:11

  پرسش و پاسخ 41:41-41:11

 ل )آمریکا( دکتر دیوید اسپیگ انحرافات چرخشی در فلج مغزی 41:11-41:41

  پرسش و پاسخ 41:81-41:11

 دکتر آنی نارایانان ) کانادا ( در فلج مغزى Crouchمفاهیم جارى در گام برداشتن  41:10-41:81

41:11-41:10 
: رویکرد محافظتى در ى بازسازى مفصل رانى در فلج مغزىجراحیها

 مقابل رویکرد واکنشى
 دکتر آنی نارایانان ) کانادا (

  پرسش و پاسخ 41:41-41:11

 دکتر اریک گردٌن ) آمریکا ( عفونت مزمن استخوان و مفاصل 41:88-41:41

 دکتر اریک گردٌن ) آمریکا(  عوارض عفونت استخوانى عضالنى 41:14-41:88

  پرسش و پاسخ 42:11-41:14

 

 

 پا و مچ پا

 پا و مچ پا بیماری های 00:01-00:01
رئیس جلسه: دکتر حجت آیت الهی 

 موسوی

 ) سوئیس ( دکتر بیت هینترمن برخورد با بی ثباتی پری تاالر 42:11-42:81

 ) سوئیس ( هینترمندکتر بیت  Pes Cavovarusبرخورد با  40:41-42:11

 ) سوئیس ( دکتر بیت هینترمن استئوتومی با حفظ مفصل در آرتروز شدید مچ پا 40:81-40:41

 ) سوئیس ( دکتر روکسا رویز آسیب های کمپلکس لیگامانی دلتوئید و روش درمان 40:11-40:81

 ) سوئیس ( دکتر روکسا رویز درمان کف پای صاف، نکات و ترفندها 40:41-40:11

 ) سوئیس ( دکتر روکسا رویز شکستگی های جوش نخورده کالکانوس 40:81-40:41
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 اطفال

 بخش دوم -نگاهى متفاوت به فلج مغزى  01:01-00:01
 رئیس جلسه:

 دکتر مرتضی مولوی، دکتر تقی بغدادی

 دکتر بهنام پنجوی د(میشو) چرا اتفاق افتاده و چگونه درمان مایل شدن لگن در فلج مغزى 40:11-40:81

 دکتر سروش بغدادی Crouch Gaitمشکالت جراحى در  40:11-40:11

 پرسش و پاسخ 40:11-40:11

11:81-40:11 

 فلج مغزى شکست خوردم معرفی بیمار: من در درمان بیمارپانل 

 دقیقه(  0بیمار هر کدام  0)

 تحریریاندکتر حسین اصالنی، دکتر آرش ملکی، دکتر محمدعلی 
 

پانل: دکتر محمد حالج مقدم، دکتر حسین اصالنی، دکتر تقی بغدادی، دکتر مهزاد جاوید، دکتر غالمحسین  ءاعضا
 شاهچراغی

 

 

 

 مراقبت های ارتوپدی 

 دکتر مرتضی نخعی رئیس جلسه: افزایش کارایی درمان جراحی 00:01-00:11

 دکتر پوریا تبریزیان الکتیومرحله قبل از عمل در جراحی های  14:41-14:11

 دکتر حمید عربی مرحله هنگام  عمل در جراحی های الکتیو 14:81-14:41

 دکتر محمدمهدی ابراهیمی نسب مرحله بعد از عمل در جراحی های الکتیو 14:11-14:81

 دکتر مهرداد صدیقی افزایش کارایی درمان در ترومای متعدد بزرگ 11:11-14:11

 دکتر حبیب گرگانی فیروزجاه افزایش کارایی درمان در شکستگی های بزرگ 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Pediatric 

15:00-16:45 Pediatric Musculoskeletal Infection 
Chairmen:E. Zanjani MD 

M.Davami MD, A.R.Ghaznavi MD 

15:00-15:15 Sequellae of hip sepsis D. Spigel MD 

15:15-15:20   Q & A  

15:20-15:30 Updates On Antibiotic Therapy Prof. A.Alborzi 

15:30-15:40 Infants’ Multiple Site Infections MH.Nabian MD 

15:40-15:45 Q & A  

15:45-15:55 
When and How Radical Should Hip Surgery Be 

in Joint & Bone Infection 
R.Zargarbashi MD 

15:55-16:05 
Unusual Infection: CGD, Sickle Cell, TB, 

Brucella 
A.Ghaznavi MD 

16:05-16:10 Q & A  

16:10-16:45 

Panel: Sequelae of Musculoskeletal  infection ( 3 case presentations ) 

T.Baghdadi MD, R.Abdi MD, S.Tavakoli MD 

Panel Members: B.Panjavi MD, R.Zargarbashi MD, H.R.Arti MD, A.R.Rahimnia MD, 

M.Davami MD 

  

Rehabilitation in Orthopedic 

17:00-18:30 
Application of Physiotherapy Modalities in 

Orthopedic 

Chairman:  

Esmaeil Ebrahimi Takamjani MD 

17:00-17:12 Shock wave therapy A.Moazenzadeh Ms. PT 

17:12-17:24 Dry needling (Intermuscular Stimulation) IMS P.Parsanezhad Ms. PT 

17:24-17:36 Low and high power lasers J.Sarafzadeh PhD PT 

17:36-17:48 Transfer Energy Capacitive and Resistive S.Mansour Sohani PhD PT 

17:48-18:00 Magnet therapy Sh.Fooladvandi Ms. PT 

18:00-18:12 Hydrotherapy MR.Kasnavi MD 

18:12-18:30 Q&A  
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Hip  

19:00-20:30 
Dislocation following Total Hip Arthroplasty: It is 

still a common Complication 
Chairman:A.R.Manafi MD 

19:00-19:15 
True rate of Dislocation following THA: What 

registry data says? 
M.Mohades MD (Sweden) 

19:15-19:25 My approach to first time dislocation Georg Macheras MD (Greece) 

19:25-19:35 Early recurrent dislocation William Hozack MD (USA) 

19:35-19:45 Late dislocation following THA Chad Kruger MD (USA) 

19:45-20:00 
Dual Mobility or Constrained Liner: How do I 

Select? 
Luigi Zagra MD (Italy) 

20:00-20:30 
Panel: Hip Instability 

M.Abolghasemian MD, MT.Ghazavi MD, SMJ.Mortazavi MD 

  

Knee  

21:00-22:30 Technical Notes in Sports Medicine  

Chairmen:M.Razi MD 

S.Keyhani MD, Mh.Ebrahimzadeh 

MD 

21:00-21:10 Meniscus + Cartilage Combined Surgery Aad Dhollander MD (Belgium) 

21:10-21:20 
Inside-out & Outside-in Meniscal Repair (Tips & 

Tricks) 
Rene Verdonk MD (Belgium) 

21:20-21:30 
Meniscal Root & Ramp Repair (My Preferred 

Techniques)   
Aad Dhollander MD (Belgium) 

21:30-21:45 Discussion  

21:45-21:55 PF Instability – What is My Approach? Aad Dhollander MD (Belgium) 

21:55-22:05 My Preferred Technique in MPFL Reconstruction Deepak Goyal MD (India) 

22:05-22:15 My Approach to PF Chondral Lesion Deepak Goyal MD (India) 

22:15-22:30 Discussion  
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 اطفال

 عفونتهاى استخوان و مفاصل در اطفال 04:41-01:11
 دکتر اسرافیل زنجانی رئیس جلسه:

 دکتر محسن دوامی، دکتر علیرضا غزنوی

 لدکتر دیوید اسپیگ عواقب عفونت مفصل رانى 41:41-41:11

  پرسش و پاسخ 41:11-41:41

 دکتر عبدالوهاب البرزی درمان به روز با آنتى بیوتیک 41:81-41:11

 دکتر محمدحسین نبیان عفونت هم زمان در محلهاى متعدد در کودکان )نوزادان( 41:11-41:81

  پرسش و پاسخ 41:11-41:11

41:11-41:11 
ه با چو  یدر چه زمان فمور باید  ستخوان اهیپ یعفونت مفصل  درجراحى 
 انجام شود؟شدتی 

 دکتر رامین حاج زرگرباشی

41:11-41:11 
، ىسلول داسعفونتهاى غیر عادی: عفونت مزمن گرانولوماتوزیس، بیماری 

 سل استخوانى و تب مالت
 دکتر علیرضا غزنوی

  پرسش و پاسخ 41:41-41:11

41:11-41:41 

 اسکلتى عضالنىعواقب عفونتهاى : پانل

 دکتر تقی بغدادی دکتر رضا عبدی دکتر سعید توکلی
 

 دکتر محسن دوامی ،دکتر علیرضا رحیم نیا ،دکتر حمیدرضا آرتی ،دکتر رامین حاج زرگرباشی ،دکتر بهنام پنجوی :پانل ءاعضا

  

 در ارتوپدی توانبخشی

 کاربرد مدالیته های فیزیوتراپی در ارتوپدی 03:01-00:11
 جلسه:رئیس 

 دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 فیزیوتراپیست احمد مؤذن زاده شاک ویوتراپی 42:41-42:11

 فیزیوتراپیست پرهام پارسانژاد سوزن خشک و تحریک داخل عضالنی 42:11-42:41

 دکتر جواد صراف زاده لیزرهای کم توان و پرتوان 42:81-42:11

 سوهانیسهیل منصور دکتر تکار تراپی 42:10-42:81

 فیزیوتراپیست شقایق فوالدوندی مگنت تراپی 40:11-42:10

 فیزیوتراپیست محمدرضا کسنوی هیدروتراپی 40:41-40:11

  پرسش وپاسخ 40:81-40:41
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 مفصل ران

 یثعلیرضا منافی رائیس جلسه: دکتر ر دررفتگی متعاقب توتال هیپ آرتروپالستی، آیا هنوز عارضه شایعی است؟ 01:01-00:11

 )سوئیس( دکتر مازیار محدث مار واقعی دررفتگی متعاقب تعویض مفصل هیپ، اطالعات رجیستری چه میگویند؟آ 40:41-40:11

 دکتر جرج ماکراس )یونان( روش برخورد من با اولین دررفتگی 40:11-40:41

 )آمریکا( ویلیام هوزاکدکتر  ( زودرس )دررفتگی مکرر  40:81-40:11

 دکتر چاد کروگر )آمریکا( ( دیررس )دررفتگی مکرر  40:11-40:81

 )ایتالیا( دکتر لوئیجی زاگرا من چگونه انتخاب میکنم؟ یلیتی؟بکانسترین الینر یا دوال مو 11:11-40:11

11:81-11:11 
 پانل: ناپایداری های مفصل ران

 دکتر سید محمدجواد مرتضوی ،دکتر محمدتقی قضاوی ،دکتر منصور ابوالقاسمیان

  

 زانو

 نکات فنی در پزشکی ورزشی 00:01-00:11

 رئیس جلسه: دکتر محمد رازی،

 دکتر سهراب کیهانی،

 دکتر محمدحسین ابراهیم زاده

 )بژیک( والندرذدکتر آد  غضروف ومینیسک  همزمانجراحی  14:41-14:11

14:11-14:41 
به روش زدن سچور از داخل به خارج و خارج به داخل ترمیم مینیسک 

 )نکات و ترفندها(
 )بژیک( دکتر رنه وردونک

 )بژیک( والندرذدکتر آد  ترمیم ریشه و رمپ مینیسک )تکنیک های ترجیحی من( 14:81-14:11

  پرسش و پاسخ 14:11-14:81

 )بژیک( والندرذدکتر آد  رویکرد من چیست؟ -بی ثباتی پتلوفمورال  14:11-14:11

 )هند( دکتر دیپاک گویال تکنیک ترجیحی من در بازسازی پتلوفمورال 11:11-14:11

 )هند( دکتر دیپاک گویال رویکرد من در کندگی غضروف در پتلوفمورال 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Bioengineering 

15:00-16:30 Medical Engineering in Orthopedics Chairman:F.Farahmand PhD  

15:00-15:20 

New Technologies for Assessing the Outcome of 

Total Knee Arthroplasty Procedures: The CAMS-

Knee Project 

H.Hosseini nasab MD 

15:20-15:30 Q&A  

15:30-15:50 
Lecture: 3-D Printing of Titanium Orthopedic 

Implants: Processes, Properties and Applications 
F.Farahmand  PhD 

15:50-16:00 Q&A  

16:00-16:10 

The Investigation of The Effect of Pore Size in 3D 

Printed Porous Titanium Implant on 

Osseointegration: An in vivo study 

Gh.Moradkahni MSc 

16:10-16:15 Q&A  

16:15-16:25 
Fabrication and 3D printing (3D polymer and 

tissue engineering) in cartilage defect 
S.Mohseni MD 

16:25-16:30 Q&A  

  

Radiology & Orthopedic 

17:00-18:30 Imaging Techniques Updates Chairman: H.Zekavat MD 

17:00-17:15 
Importance of radiologists and orthopedic surgeons 

relationship: tips and pre requisites  
R.Sadeghi MD 

17:15-17:30 EOS-imaging applications M.Rikhtegar MD 

17:30-17:45 
Imaging of osteoporosis: what every orthopedic 

surgeon should know. 
M.Fatehi MD 

17:45-18:00 Applications of sonography in orthopedics P.Pezeshk MD (USA) 

18:00-18:30 Q&A  
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Nursing & Orthopedic 

17:00-18:30 Pre prosthetic Joint Infection Chairman: Z.Hassan Zadeh MD 

17:00-17:05 Introduction F.Mojtahed Jaberi MD, B.Saberi MD 

17:05-17:20 Importance Z.Hasanzadeh MD 

17:20-17:35 Patient Risk Factor M.Heydar nejad MD 

17:35-17:50 Before Surgery M.Jafari MD 

17:50-18:05 Operative Factor F.Biglari MD 

18:05-18:20 What we do in our hospital S.Ramandi (Germany)  

18:20-18:30 Discussion B.Saberi MD 

  

Trauma 

19:00-20:30 Fractures Chairman:M.Fakoor MD 

19:00-19:30 

Panel: Which of them is the choice in intertrochantric fractures?  

IM nail or DHS 

Moderator: A.R.Sadeghpour MD  
 

Panel Members  

Pouria Tabrizian MD, H.Kalantar MD, F.Amoozadeh MD, M.Motififard MD, 

M.Abolghasemian MD, A.Aminian MD(Evidence based discussion) 

19:30-19:40 
What should we do in femoral shaft delay 

union & nonunion? 
S.Azarsina MD 

19:40-19:50 Comminuted plateau fractures A.Ebrahimpour MD 

19:50-20:00 
Comminuted pilon fractures management 

in one or two session? 
AR.Mirzaei Sosefidi MD 

20:00-20:30 

Panel: Pediatric Fractures  

Moderator: M.Tavakoli MD, A.R.Ghaznavi MD 
 

Case 1:Supracondyle Fracture         M.Tavakoli MD 

Case 2: Growth plate Fracture         AR.Ghaznavi MD 

 

 Panel Members  

B.Panjavi MD, MS.Mir Hoseini MD, R.Abdi MD, H.Aslani MD, MA.Tahririan 

MD, M.Seifi MD (Evidence based discussion) 
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Nursing & Orthopedic 

19:00-20:30 Pre prosthetic Joint Infection  Chairman: M. Heidarnejad MD 

19:00-19:15 Post op consideration A.Mehrvar MD 

19:15-19:30 Diagnosis of infection Sh.Shokraneh MD 

19:30-19:45 Treatment M.Ayati MD 

19:45-20:00 Future M.Gheysari MD 

20:00-20:15 What we do in our hospital B.Hesabi MD 

20:15-20:30 Discussion B.Saberi MD 

 
 

 

Knee  

21:00-22:30 Debates in Primary TKA  
Chairmen:SM.Kazemi MD, 

K.Ahadi MD, HR.Yazdi MD 

21:00-21:10 
Why Do I Believe in Restricted Kinematical 

Alignment? 

Pascal Andre Vendittoli MD 

(Canada) 

21:10-21:20 
When Does Kinematical Alignment Makes 

Sense and When Not? 
Oliver Djahani MD (Austria) 

21:20-21:30 Why Do I Believe in Mechanical Alignment? 
Siegfried Hoffmann MD 

(Austria) 

21:30-21:45 Discussion  

21:45-21:55 

How Much is My Extent of Medial or Lateral 

Release and What is My Optimum Post Op 

Alignment? 

Arun Mullaji MD (India) 

 More release o constraint, what is my strategy?  Kelly Vince MD (New Zealand) 

21:55-22:05 

What is My Approach to Patella? (Un-

resurfaced – Resurfaced – Lateral 

Facetectomy?) 

Samih Al Tarabichi MD (UAE) 

 22:05-22:15 When UKA is Indicated and When Not? Abtin.Alvand MD (England) 

22:15-22:30 Discussion  
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 مهندسی پزشکی

 رئیس جلسه: دکتر فرزام فرهمند مهندسی پزشکی در ارتوپدی 04:01-01:11

41:11-41:11 
فناوری های جدید برای ارزیابی نتیجه روش های آرتروپالستی زانو: پروژه 

CAMS-Knee 
 )سوئیس( دکتر حامد حسینی نسب

  پرسش و پاسخ 41:81-41:11

41:11-41:81 
خواص و  ،های ارتوپدی تیتانیوم: فرآیندها سخنرانی: چاپ سه بعدی ایمپلنت

 کاربردها
 دکتر فرزام فرهمند

  پرسش و پاسخ 41:11-41:11

41:41-41:11 
بررسی تأثیر اندازه منافذ در چاپ سه بعدی ایمپلنت تیتانیوم متخلخل بر 

 In Vivoادغام استخوان: مطالعه 
 مهندس غزاله مرادخانی

  پرسش و پاسخ 41:41-41:41

41:11-41:41 
ساخت و چاپ سه بعدی )پلیمر سه بعدی و مهندسی بافت( در آسیب 

 غضروفی
 مهندس صدف محسنی

  پاسخ پرسش و 41:81-41:11

  

 و ارتوپدی رادیولوژی

 دکتر هاجر ذکاوت رئیس جلسه: به روزرسانی تکنیک های رادیولوژی 03:01-00:11

 دکتر رضا صادقی اهمیت ارتباط رادیولوژیستها و ارتوپدها: نکات و نیازها 42:41-42:11

 دکتر مسیح ریخته گر EOS-Imagingکاربرد  42:81-42:41

 دکتر منصور فاتحی برداری پوکی استخوان: آنچه جراحان ارتوپد باید بدانندتصویر 42:11-42:81

 دکتر پرهام پزشک )آمریکا( کاربرد سونوگرافی در ارتوپدی 40:11-42:11

  پرسش و پاسخ 40:81-40:11
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 و ارتوپدی پرستاری

 ذبیح اله حسن زادهرئیس جلسه:  مفصل عفونت های پیرامون تعویض 03:01-00:11

 دکتر فریدون مجتهد جابری مقدمه 42:11-42:11

 دکتر ذبیح اله حسن زاده موارد مهم 42:11-42:11

 دکتر مسعود حیدرنژاد عوامل خطرناک بیماران 42:81-42:11

 دکتر میثم جعفری قبل از عمل 42:11-42:81

 دکتر فرساد بیگلری فاکتورهای عملیاتی 40:11-42:11

 دکتر سارا رامندی )آلمان( ؟ چه کارهایی باید انجام شود در بیمارستان 40:11-40:11

 دکتر بابک صابری بحث و گفتگو 40:81-40:11

  

 تروما

 دکتر محمد فکوررئیس جلسه:  شکستگی ها 01:01-00:11

40:81-40:11 

 کدامیک در شکستگی اینترتروکانتریک انتخابی است؟ پانل:

  دکتر علیرضا صادقپور گرداننده:

 
 ، والقاسمیاندکتر منصور اب، دکتر مهدی مطیفی فرد، دکتر فرزاد عموزاده، دکتر سیدهادی کالنتر ،دکتر پوریا تبریزیان: نلاپ ءاعضا

 (Evidence based discussion) دکتر امیر امینیان

 دکتر سلمان آذرسینا برخورد با نان یونیون فمور 40:11-40:81

 دکتر عادل ابراهیم پور شکستگیهای پالتو کمپلکس 40:11-40:11

 دکتر امیررضا میرزایی سوسفیدی شکستگیهای پایلون 11:11-40:11

11:81-11:11 

  شکستگی کودکان :پانل

 ، دکتر علیرضا غزنوی دکتر محسن توکلیگرداننده: 
 

 دکتر محسن توکلی            معرفی کیس شکستگی سوپراکوندیل ارنج 
 دکتر علیرضا غزنوی                    معرفی کیس شکستگی صفحه رشد

 
 ، حریریاندکتر محمدعلی ت، دکتر حسین اصالنی، دکتر رضا عبدی، دکتر محمدسجاد میرحسینی، دکتر بهنام پنجوی: نلاپ ءاعضا

 Evidence based discussion) )دکتر مژگان سیفی
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 و ارتوپدی پرستاری

 رئیس جلسه: دکتر مسعود حیدرنژاد مفصل )بخش دوم( عفونت های پیرامون تعویض 01:01-00:11

 مهرورامیر دکتر  عمل از پس مالحظات 40:41-40:11

 دکتر شهرام شکرانه  عفونت تشخیص 40:81-40:41

 دکتر محمد آیتی درمان 40:11-40:81

 دکتر محمد قیصری آینده 11:11-40:11

 دکتر بهزاد حسابی ؟ دهیم می انجام بیمارستان در آنچه 11:41-11:11

 دکتر بابک صابری بحث و گفتگو 11:81-11:41

  

 زانو

 تعویض مفصل اولیه زانو 00:01-00:11

 رئیس جلسه: 

  دکتر سید مرتضی کاظمی

 ، دکتر کیوان احدی

 دکتر حمیدرضا یزدی

 کینماتیک محدود اعتقاد دارم؟ تنظیم راستایچرا من به  14:41-14:11
 یوندیتولدکتر پاسکال آندره 

 )کانادا(

 )اتریش( دکتر اولیور دژاهانی کینماتیکی معنا پیدا می کند و چه زمانی نه؟ تنظیم راستایچه زمانی  14:11-14:41

 مکانیکی اعتقاد دارم؟ تنظیم راستای چرا من به 14:81-14:11
 دکتر زیگفراید هافمن

 )اتریش(

  پاسخ پرسش و  14:11-14:81

14:11-14:11 
ز بعد ا راستای اندامو مطلوب ترین مدیال و لترال را انجام می دهم؟  ریلیزاز  میزانمن چه 

 ست؟چیعمل برای من 
 )هند( دکتر آرون موالجی

 فاستکتومی جانبی( -با سطح جدید  –رویکرد من به پتال چیست؟ )بدون سطح  11:11-14:11
 دکتر سمیح ال ترابیچی

 )امارات(

 ()انگلیس دکتر آبتین الوند  ض مفصل جزئی زانو تشخیص داده می شود و چه زمانی نه؟چه زمانی تعوی 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Foot & Ankle 

18:00-19:30 Charcot Joint 
Chairman: 

M.Movahedi Yeganeh MD 

18:00-18:20 Non-surgical evaluation and management M R.Miad MD 

18:20-18:40 Non-surgical evaluation and management M.Movahedi Yeganeh MD 

18:40-19:30 

Panel: Charcot Joint 

Moderator: A.R.Vosooghi M 

Panel Members 

MR.Bahaeddini MD, F.Mojtahed Jaberi MD, M.Irajian MD 

   

Shoulder 

20:00-22:00 Shoulder Arthroplasty  

Chairmen: 

H.R.Aslani MD,  

M.R.Guity MD 

20:00-20:20 Preoperative Planning For Shoulder Arthroplasty V.Entezari MD (USA) 

20:20-20:40 
Proximal Humerus Fracture Treated With Shoulder 

Arthroplasty, When And How? 

Patrick McCulloch MD 

(USA) 

20:40-21:00 
Shoulder Arthroplasty, Intraoperative Tips for 

Avoiding Complications 
S.Namdari MD (USA) 

21:00-21:20 Treatment of Osteoarthritis in Young Patients H.Vahedi MD (USA) 

21:20-21:40 
Common Complications after Shoulder Arthroplasty, 

How to Deal With 
H.Vahedi MD (USA) 

21:40-22:00 Q & A   
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 پا و مچ پا

 دکتر محسن موحدی یگانه رئیس جلسه: پای شارکو 00:01-03:11

 دکتر محمدرضا میعاد ارزیابی و مدیریت غیرجراحی 40:11-40:11

 دکتر محسن موحدی یگانه مدیریت جراحی 40:11-40:11

40:81-40:11 

 نل: شارکو فوتاپ

 

 امیررضا وثوقیدکتر گرداننده: 

 
 دکتر محمد ایرجیان ،دکتر فریدون مجتهد جابری، الدینیءدکتر محمدرضا بها: نلاپ ءاعضا

   

 شانه

 آرتروپالستی شانه 00:11-01:11
 رئیس جلسه: 

 دکتر محمدرضا گیتی، دکتر حمیدرضا اصالنی

 )آمریکا( انتظاریدکتر وحید   برنامه ریزی قبل از عمل آرتروپالستی شانه 11:11-11:11

11:11-11:11 
ی و ، کگزیمال بازو با آرتروپالستی شانهدرمان شکستگی پرو

  چگونه؟
 )آمریکا( دکتر پاتریک مک کوالچ

 )آمریکا( دکتر سورنا نامداری ، نکات حین عمل برای جلوگیری از عوارضانهآرتروپالستی ش 14:11-11:11

 )آمریکا( دکتر حامد واحدی  جواندرمان آرتروز در بیماران  14:11-14:11

 )آمریکا( دکتر حامد واحدی  ، نحوه مقابله با آنرض شایع بعد از آرتروپالستی شانهعوا 14:11-14:11

   پرسش و پاسخ 11:11-14:11
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Tumor 

19:00-20:30 Introduction of Benign Invasive Bone Tumors Chairman: S.Saberi MD 

19:00-20:00 

Panel: Introduction to benign invasive bone tumors  

Moderator: S.Saberi MD 

Panel Members:  

Kh.Jamshidi MD, M.Gharedaghi MD, A.Karimi MD, A.Borjian MD, M.Mirkazemi 

MD 

20:00-20:30 Q & A 

   

Spine 

21:00-22:30 Neck Pain Chairman: E.Ameri MD 

21:00-21:15 
Neck pain : etiologies , clinical presentations and 

radiological findings  
B.Pour Abbas MD 

21:15-21:30 Cervical radiculopathy : surgical managements  MH.Jamaleddini MD 

21:30-21:45 Cervical Myelopathy: surgical managements  A.Andalib MD 

21:45-22:00 Associated cervical and lumbar spinal canal stenosis  S.Sabaghan MD 

22:00-22:10 Neck, shoulder syndrome  A.Aghaei Aghdam MD 

22:10-22:30 Q & A   
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 تومور

 دکتر صادق صابری :رئیس جلسه معرفی تومورهای تهاجمی خوش خیم استخوانی 01:01-00:11

11:11-40:11 

 پانل: معرفی تومورهای تهاجمی خوش خیم استخوانی

 دکتر صادق صابری گرداننده:

 ، حسن برجیانالدکتر ابو، دکتر امین کریمی، دکتر محمد قره داغی، دکتر خدامراد جمشیدی: نلاپ ءاعضا

 دکتر مسعود میر کاظمی

 پرسش و پاسخ 11:81-11:11

  
 
 

 ستون فقرات

 دکتر ابراهیم عامریجلسه:  ئیسر دردهای گردنی 00:01-00:11

 دکتر بابک پورعباس علل درد گردن، تظاهرات بالینی و یافته های رادیولوژیک 14:41-14:11

 دکتر محمد حسین جمال الدینی رادیکولوپاتی گردنی: درمان جراحی 14:81-14:41

 دکتر علی عندلیب درمان جراحیمیلوپاتی گردنی:  14:11-14:81

 دکتر سعید صباغان همراهی تنگی کانال نخاعی گردنی و کمری 11:11-14:11

 دکتر امیر آقایی اقدم سندرم درد شانه و گردن 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Orthopedic Care 

17:00 -18:30 Patient Education in Orthopedic Practice 
Chairmen: 

F.Lahiji MD, A. Ahmadi MD 

17:00-17:10 
Importance of patient education in modern ortho 

practice (evidence, ethical & legal aspects) 
F. Lahiji MD 

17:10-17:18 
What are the challenges of “patient education” in 

orthopedics? 
Dr.S.Khabiri MD 

17:18-17:22 Q & A  

17:22-17:30 
Effect of health knowledge of the community, necessary 

communication skills 
F.Biglari MD 

17:30-17:38 Available media- pros and cons M.A Enayatollahi MD 

17:38-17:46 Informed consent, Shared Decision-Making M.Aarabi MD 

17:46-17:50 Q & A  

17:50-18:30 

Panel: How to obtain a better treatment outcome via effective patient education  

Moderator: M. Nakhaei MD 

 

Panel Members:  M.T. Ghazavi MD, S.M.J. Mortazavi MD, M. Karami MD, M. Tahami 

MD, 

M. Jafari MD, S. Mehdipour MD. H. Tayebi MD 

  

Foot & Ankle 

19:00-20:30 Achilles Tendon Injury Chairman:Gh.R.Naderi MD 

19:00-19:15 Acute Achille Tendon Rypture AR.Mousavian MD 

19:15-19:30 Neglected Rupture H.Ayatollahi Mousavi MD 

19:30-19:45 Achille Tendinosis A.Sabaghzadeh MD 

19:45-20:30 

Panel: Achilles tendon injuries and lesions  

Moderator:R.Espandar MD 
 

Panel Members: 

Gh.Naderi MD, S.h.Seyed Hoseinian MD, Sh.Rastegar MD, H.Etehadi MD 
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Knee 

21:00-22:30 How Can I Improve the Results of Primary TKA?  

Chairmen: MN.Tahmasebi MD 

MM.Sarzaeim MD,  

A.Moshir Abadi MD 

21:00-21:10 What is the Best Way to Decrease PJI/SSI rate? AM.Navali MD 

21:10-21:20 How Can I Have a Better Wound Condition? AR.Askari MD 

21:20-21:30 
What is the Best Approach to Prevent VTE and 

Post Op Bleeding? 
M.Soleimanha MD 

21:30-21:40 
What is the Best Way to Have a Better rotational 

alignment? 
M.Moghtadaei MD 

21:40-21:50 How Can I Have Optimum Post Op Alignment? M.Ayati MD 

21:50-22:00 Can I Prevent Post Op Instability? M.Radi MD 

22:00-22:30 

Panel Discussion 

Moderator: M.Jabal Ameli MD 
 

Panel Members:  

M.Razi MD ,M.Rahbar MD, MN.Tahmasebi MD, H.Farahini MD, M.Motififard MD, 

SMJ.Mortazavi MD, HR.Yazdi MD, A.Bagherifard MD, A.Moradi MD, 

A.SH.Ariyamanesh MD 
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 مراقبت های ارتوپدی

  بیماربه  آموزش 03:01-00:11
 : رئیس جلسه

 دکتر فریور الهیجی دکتر عزیز احمدی،

42:41-42:11 
 و اخالقی های جنبه شواهد،) مدرن ارتوپدی در بیماران آموزش اهمیت
  (حقوقی

 دکتر فریور الهیجی

 دکتر سعید خبیری  چیست؟ ارتوپدی در "بیمار آموزش" های چالش 42:40-42:41

  پرسش و پاسخ 42:11-42:40

 بیگلریفرساد دکتر  الزم ارتباطی های مهارت جامعه، بهداشتی دانش تأثیر 42:81-42:11
 دکتر محمدعلی عنایت الهی مخالفان و موافقان موجود های رسانه 42:80-42:81
 بیاعرمهدی ادکتر  مشترک گیری تصمیم آگاهانه، رضایت 42:11-42:80
  پرسش و پاسخ 42:11-42:11

40:81-42:11 

 آورد؟ دست بهاز درمان  بهتری نتیجه بیمار، به موثر آموزش با توان می چگونه پانل:

 نخعیمرتضی گرداننده: دکتر 
ثم میطحامی، دکتر محمد دکتر  کرمی،محسن دکتر  دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی، دکتر محمدتقی قضاوی، اعضاء پانل:

 ، دکتر سهیل مهدی پور، دکتر حامد طیبی جعفری

   

 پا و مچ پا

 رئیس جلسه: دکتر غالمرضا نادری پارگی حاد تاندون آشیل 01:01-00:11

 دکتر علیرضا موسویان  شیل نادیده گرفته شدهآپارگی  40:41-40:11

 دکتر حجت آیت الهی موسوی  آسیب دیدگی تاندون آشیل 40:81-40:41

 دکتر امیر صباغ زاده  پرسش و پاسخ 40:11-40:81

11:81-40:11 

 نل: صدمات و ضایعات تاندون آشیل اپ

  دکتر رامین اسپندار گرداننده:

 
 دکتر حسین اتحادی  ،دکتر شیروان رستگار، دکتر سید هادی سید حسینیان ،دکتر غالمرضا نادری: نلاپ ءاعضا
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 زانو

 چگونه می توان نتایج تعویض مفصل اولیه زانو را بهبود بخشید؟ 00:01-00:11

  دکتر محمدنقی طهماسبیرئیس جلسه: 

 ،دکتر محمدمهدی سرزعیم

 دکتر عطاله مشیرآبادی

 دکتر امیرمحمد نوالی بهترین راه برای کاهش احتمال عفونت چیست؟ 14:41-14:11

 دکتر علیرضا عسکری چگونه می توانم وضعیت زخم بهتری داشته باشم؟ 14:11-14:41

 دکتر مهران سلیمانها و خونریزی بعد از عمل  VTEبهترین روش برای جلوگیری از  14:81-14:11

 دکتر مهدی مقتدایی  چیست؟مطلوب چرخشی  راستایبهترین راه برای داشتن یک  14:11-14:81

 دکتر محمد آیتی  داشته باشم؟ بهتریبعد از عمل  راستای چگونه می توانم  14:11-14:11

 دکتر مهران رادی توانم از بی ثباتی بعد از عمل جلوگیری کنم؟آیا می  11:11-14:11

11:81-11:11 

  تعویض مفصل زانو اولیهپانل: 

 دکتر محمود جبل عاملیگرداننده: 
 

  ،رددکتر مهدی مطیفی ف ،دکتر حسین فراهینی ،دکتر محمدنقی طهماسبی ،دکتر محمد رهبر ،دکتر محمد رازی :نلاپ ءاعضا
ار دکتر امیرشهری ،دکتر امین مرادی ،دکتر ابوالفضل باقری فرد ،دکتر حمیدرضا یزدی ،مرتضوی دکتر سید محمدجواد

 آریامنش
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Hip 

19:00-20:30 
How to Avoid Complications in the Treatment of Subcapital 

Femoral Fractures? 

Chairman:  

MA.Sazgari MD  

19:00-19:06 Deforming forces at femoral subtrochantric fractures AR.Sadeghpour MD 

19:06-19:12 
Helpful techniques for proper reduction of subtrochantric femoral 

fractures  
M.Motififard MD 

19:12-19:18 Intramedullary nailing or plating : advantages and disadvantages  MA.Ghasemi MD 

19:18-19:23 Q & A   

19:23-19:29 
Key pounts in intramedullary nailing of femoral subtrochantric 

fracture 
S.H.Shafiei MD 

19:29-19:35 
Important points in application of various type of plates , angle 

plates and DCS for subtrochantric femoral fractures  
O.Shahpari MD 

19:35-19:41 Anatomical plate:  Is there any indications?  D.Feizi MD 

19:41-19:46 Q & A   

19:46-20:30 

Panel: Failure of subtrochantric fixation (why happened?)  

Moderator:B.Siavashi MD 

Panel Members:  

AR.Manafi MD, A.Yeganeh MD, K.Gharanizadeh MD, D.Goran Savadkohi MD, 

R.Zandi MD 

   

Rheumatology & Orthopedic  

21:00-22:30 Rheumatologic Disorders Challenge in Orthopedic Surgery 
Chairman: 

MA.Hajghasem MD 

21:00-21:15 
Natural History And Pathogenesis Of Rheumatoid Spine 

And Joint Disorders 
E.Atabati MD 

21:15-21:30 

Perioperative Management Of Antirheumatic Medication In 

Patient Undergoing Elective Joint Replacement And 

Trauma Surgeries 

M.Khoda Shahi MD 

21:30-21:45 
Therapeutic Option In Juvenile Idiopathic Arthritis: 

Surgical And Conservative Treatment 
J.Mozafari MD 

21:45-22:00 
Perioperative Rheumatoid Spine Management In Patient 

Undergoing Elective And Trauma Surgeries 
MR.Golbakhsh MD 

22:00-22:15 
Priority In Treatment Of Rheumatologic Patient With Spine 

And Multi Joint Involvement 
SMJ.Mortazavi MD 

22:15-22:30 Q & A   
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 مفصل ران

01:01-00:11 
 مورفدر درمان شکستگی سابتروکانتریک  چگونه از ایجاد عارضه

 اجتناب کنیم؟
 محمدعلی سازگاری رئیس جلسه:

 صادقپوردکتر علیرضا  مورفل دهنده در ناحیه سابتروکانتریک نیروی تیپیک تغییر شک 40:11-40:11

40:41-40:11 
ک ن مناسب در ناحیه سابتروکانتریرای انجام ریداکشبتکنیکهای کمک کننده 

 مورف
 دکتر مهدی مطیفی فرد

 دکتر محمدعلی قاسمی میله یا پالک، مزایا و معایب 40:40-40:41

  پرسش و پاسخ 40:18-40:40

 دکتر سیدحسین شفیعی ناحیه سابتروکانتریکنکات مهم در کارگذاری میله داخل استخوانی در  40:10-40:18

40:81-40:10 
در ناحیه  DCS, Angle Bladeنکات مهم در کارگذاری انواع پالک مثل 

 سابتروکانتریک
 دکتر امید شاهپری

 دکتر داوود فیضی کاربردی دارد؟ آیاناتومیک، آپالک  40:14-40:81

   پرسش و پاسخ 40:11-40:14

11:81-40:11 

 ، چرا اتفاق افتاد؟یکشکست فیکساسیون سابتروکانتر :پانل

 دکتر بابک سیاوشیگرداننده: 

 
 رضا زندی دکتر ،دکتر داریوش گوران سوادکوهی ،دکتر کاوه قرنی زاده ،دکتر علی یگانه ثی،دکتر علیرضا منافی را :نلاپ ءاعضا

 

  

 و ارتوپدی روماتولوژی

 رئیس جلسه: دکتر محمدعلی حاج قاسم روماتولوژیک در جراحی ارتوپدیچالش های اختالالت  00:01-00:11

 دکتر الهام عتباتی تاریخچه طبیعی و بیماری زایی روماتوئید ستون فقرات و اختالالت مفصلی 14:41-14:11

14:81-14:41 
مدیریت داروهای ضد روماتیسمی قبل از عمل در بیمارانی که تحت عمل 

 . مفصل و جراحی شکستگی ها قرار می گیرندجراحی الکتیو تعویض 
 دکتر ماندانا خداشاهی

 دکتر جواد خواجه مظفری روش جراحی یا کانزرواتیو یدیوپاتیک جوانانآآرتریت  14:11-14:81

11:11-14:11 
مدیریت قبل از عمل روماتوئید ستون فقرات در بیمارانی که تحت عمل جراحی 

  الکتیو یا تروما قرار می گیرند
 دکتر محمدرضا گلبخش

 دکتر سید محمدجواد مرتضوی اولویت در درمان بیماران روماتولوژی با درگیری ستون فقرات و چند مفصل 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Ethic 

17:00-18:00 Defensive Medicine 
Chairmen:  

F.Lahiji MD, H.Ansari MD 

17:00-18:00 

Panel: Medical Ethic 

Moderators: F.Lahiji MD, H.Ansari MD 
 

Panel Members: F.Lahiji MD, M.Ashrafi MD, K.Aghakhani MD, MR.Khalajzadeh MD, 

M.Forozandeh MD 

   

18:00-18:30 General Assembly 

   

Hand 

19:00-20:30 Distal Radius Fracture Panel (Practical Tips – Tricks) Chairman:F.Lahiji MD 

19:00-20:30 

Panel :Distal Radius Fracture (Practical Tips – Tricks)  

Moderator: F.Lahiji MD 

 

Panel Members 

A.Dianat MD, R.SH.Kamrani MD, H.Shariatzadeh MD, F.Najd Mazhar MD 

   

GAIT  

21:00-22:30 GAIT Chairman: H.Sami MD 

21:00-21:15 Natural history of bipedal gait and its development J.Dehghani MD 

21:15-21:30 Normal gait MR.Bahaeddini MD 

21:30-21:45 Gait analysis and assessment methods MA.Sanjari PhD 

21:45-22:00 Gait models in pediatric neurological disorders A.Nik khah MD 

22:00-22:15 Gait and spine deformities in movement disorders  M.Rohani MD 

22:15-22:30 Q & A  
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 اخالق پزشکی 03:11-00:11

40:11-42:11 

 پزشکی تدافعی :نلاپ

 دکتر فریور الهیجی، دکتر حسن انصاریگرداننده: 

 
 روزندهدکتر مینا ف ،دکتر مجیدرضا خلج زاده ی،دکتر کامران آقاخان ،دکتر مرتضی اشرفی ،دکتر فریور الهیجی: نلاپ ءاعضا

 

   

 مجمع عمومی 03:01-03:11

   

 دست 01:01-00:11

11:81-40:11 

 ترفندها( -شکستگی دیستال رادیوس )نکات کاربردی  :نلاپ

 دکتر فریور الهیجیگرداننده: 

 
 دکتر فرید نجد مظهر ،دکتر هومن شریعت زاده ،دکتر رضا شهریار کامرانی ،دکتر علی دیانت: نلاپ ءاعضا

 

   

 راه رفتن

 دکتر حسین سامیرئیس جلسه:  راه رفتن 00:01-00:11

 دکتر جواد دهقانی تاریخچه راه رفتن روی دوپا و تکامل راه رفتن 14:41-14:11

 الدینی دکتر محمدرضا بها راه رفتن طبیعی 14:81-14:41

 دکتر محمدعلی سنجری روش های ارزیابی راه رفتن 14:11-14:81

 دکتر علی نیکخواه های راه رفتن در اختالالت نرولوژی اطفالالگو 11:11-14:11

 دکتر محمد روحانی اختالالت راه رفتن و ستون فقرات در اختالالت حرکتی 11:41-11:11

  پرسش و پاسخ 11:81-11:41
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Trauma 

19:00-20:30 Fractures Chairman:F.Akaberi MD 

19:00-19:30 

Panel: Pelvic fracture 

Moderator: K.pisodeh MD 

 

Panel Members: 

B.Siavashi MD, R.Zandi MD, A.Yeganeh MD, F.Biglari MD, O.Elahifar MD,  

S.Nouri MD(Evidence based discussion) 

19:30-19:40 
How to approach infection after osteosynthesis for 

fractures? 
Z.Hasanzadeh MD 

19:40-19:50 
Calcaneal fracture:  

Conservative or surgical management? 
A.Sabaghzadeh MD 

19:50-20:00 
Approach to elbow stiffness after elbow fracture 

fixation 
S.Khabiri MD 

20:00-20:30 

Panel: Femur Supracondylar Fracture 

Moderator:A.Bagheri Fard MD 

 

Panel Members: 

F.Mirzatoloei MD, K.Ahadi MD, A.Moradi MD, M.Moghtadaie MD, A.M.Navali MD, 

S.Talebi MD (Evidence based discussion) 
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 تروما

 دکتر فرزاد اکابری رئیس جلسه: شکستگی ها 01:01-00:11

40:81-40:11 

 شکستگی حلقه لگن :نلاپ

  دکتر کریم پیسودهگرداننده: 

 
  ،هی فردکتر امید ال ،دکتر فرساد بیگلری ، دکتر علی یگانه ،دکتر رضا زندی ،دکتر بابک سیاوشی: نلاپ ءاعضا

 (Evidence based discussion ) دکتر سجاد نوری

 دکتر ذبیح اله حسن زاده بعداز فیکساسیون شکستگیاپروچ به عفونت  40:11-40:81

 دکتر امیر صباغ زاده  شکستگی پاشنه جراحی یا کونزرواتیو؟ 40:11-40:11

 دکتر سیدسعید خبیری رنج بعداز فیکساسیون شکستگیآاپروچ به خشکی مفصل  11:11-40:11

11:81-11:11 

 پانل: شکستگی سوپراکوندیل فمور

 دکتر ابوالفضل باقری فرد :گرداننده

 
  ،دکتر مهدی مقتدایی ،دکتر امین مرادی ،دکتر کیوان احدی ،دکتر فردین میرزاطلوعی :نلاپ ءاعضا

 ،دکتر امیرمحمد نوالی
 (Evidence based discussion) دکتر سینا طالبی
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