
  

  

  

  

  

  



  

 ساعت  عنوان اعضا

   1395آذر  17چها ر شنبه 

 Opening Ceremony 7:45 – 8:00 محمد رضا گل بخش

  دکتر داریوش سوادکوهی
  دکتر عیسی نواب

Evaluation of old patient before hip surgeries Hip 

 Nutrition evaluation in old patient before hip دکتر جواهري
surgeries 

8:00-8:10 

 Approach to the anemia in  old patient before hip دکتر شفیعی
surgeries 

8:10-8:20 

 Questions/Discussion 8:20-8:25 

 Metabolic disorders consideration(diabetes) in  old دکتر محلیشا کاظمی
patient before hip surgeries 

8:25-8:35 

رضا منافی علیدکتر   Osteoporosis considerations before hip surgery 8:35-8:45 

 Questions/Discussion 8:45-8:50 

پیسودهدکتر   Family support in geriatric surgery 8:50-9:00 

Dr. Macheras 
 

Rehabilitation(fast track) in old patients after hip 
surgery 

9:00-9:10 

////////////// Questions/Discussion 9:10-9:15 

Dr. Macheras 
  دکتر منوچهر  فرهمندي
  دکتر سید محمد جزایري

 

The best treatment 
for hip fracrures in old age 

Hip 

  دکتر داریوش گوران سوادکوهی
 

Femoral neck fracture 
Bipolar or THA 

9:15-9:25 

ابوالقاسمیاندکتر   Intertrochantric fracture 
Fixation failure 

9:25-9:35 

 Questions/Discussion 9:35-9:40 

 Subtrochantric fracture دکتر علی یگانه
Unusual cases 

9:40-9:50 

فرامرز قیاقیدکتر   Acetabular fracture 9:50-10:00 

 Questions/Discussion 10:00-10:05 

 New classification in دکتر سید محمد جواد  مرتضوي
Periprosthetic fractures 

10:05-10:15 

Dr. Macheras 
 

Insufficiency/stress fracture 10:15-10:25 



///////////// Questions/Discussion 10:25-10:30 

 11:00 – 10:30 استراحت و پذیرایی 

 دکترمیرمصطفی سادات
 دکتر ابراهیم عامري
زاده..دکترپرویزحبیب ا  
 دکتر بهتاش

vertebral fractures Osteoporotic 
in old age 

SPINE 

محمد زارعیدکتر  Osteoporosis: 
screening and diagnosis 

11:00-11:08 

وفا رحیمی موقر دکتر  Osteoporotic vertebral fracture 11:08-11:16 

 How to differentiate pathologic from osteoporotic دکتربابک میرزاشاهی
vertebral compression fracture 

11:16-11:24 

 Questions/Discussion 11:24-11:30 

 Conservative management of acute OVCF 11:30-11:38 دکترسعیدرضا مهرپور

 Surgical treatment of OVCF دکتر حسین خطیبی
VP vs. KP 

11:38-11:46 

 When instrumentation is necessary for OVCF 11:46-11:54 دکتر حسن قندهاري

 Questions/Discussion 
 

11:54-12:00 

 Special considerations in old age FOOT&ANKLE 
 

 Ankle fracture in geriatric patients 12:00-12:12 دکتر محسن توکلی

 How to approach to Diabetic foot 12:12-12:24 مدعتکالنتر م علیرضا دکتر

 12:36-12:24  شکستگى مچ پا در افراد دیابتى  دکتر رضا زندى و دکتر ابراهیم پور

 12:48-12:36 دفورمیتى فور فوت در سالمندان دکتر ذبیح اهللا حسن زاده

 13-12:48  تغییرات پا در سالمندي دکتر چگینی

 14:00 – 13:00 نماز و ناهار 

 Workshop 13:00-14:00 الیزاروف در شکستگیهاي ساق

 اخالق پزشکی  اخالق پزشکی ///////////////
 14:15-14:00  احترام Professionalism-respect دکتر امیراحمد شجاعی

 14:30-14:15 همدلی Professionalism-empathy دکتر اربابی

////////////// CASE PRESENTATION & DISCUSSION 
 
 

Foot and Ankle 
 

محسن توکلیدکتر   
 دکتر علیرضا کالنتر معتمد
 دکتر رضا زندى

 دکتر ذبیح اهللا حسن زاده

  معرفی موارد تروماي مچ پا در استئوپروز و دیابت افراد مسن
  

14:30-15:15 



 دکتر چگینی

 CASE PRESENTATION & DISCUSSION 
  

HIP 

:گرداننده  
  دکتر سیاوشی
 دکترداریوش گوران سوادکوهی

Dr. Macheras 
 

Hip case presentation in geriatric patients  
  دکترسید محمد جواد مرتضوي )1

 عنایت اللهیدکتر  )2
 دکتر  قیاقی )3
  دکتر قرنی زاده )4

15:15-16:30 

  پنجشنبه18 آذر 1395 

 8:00-7:55 قران 

جبل عاملی دکتر  
 دکتر کاسب
 دکتر مقتدایی
 دکتر هادي

PANEL1::: 
TKA in severe osteoporosis 

 گرداننده دکتر طهماسبی
  

Knee 

 Case presentation 8:00-8:40 دکتر آرش شرافت وزیري

 TKA & Severe osteoporosis 8:40-8:50 دکتر حسن علی هادي

 دکتر احدي
 دکتر کیهانی
 دکتر باشتی
 دکتر قربانی

PANEL2::: 
TKA in severe varus deformity 

 گرداننده دکتر مرتضوي

Knee 

آیتی فیروزآباديدکنر محمد   Case presentation 8:50-9:30 

 TKA & Severe varus deformity 9:30-9:40 دکتر کیوان احدي

 دکترزهتاب
 دکتر فراهینی
 دکتر جبل عاملی
 دکتر سبحان

PANEL3::: 
Intra/post-Operative periprosthetic fracture in 

TKA 
 گرداننده دکتر طهماسبی

 

Knee 

پناهدکتر بابک حق   Case presentation 9:40-10:20 

 TKA & Periprosthetic fracture 10:20-10:30 دکتر محمود جبل عاملی

 11:00 – 10:30 استراحت و پذیرایی 

سلطان پوردکتر   
 دکتر جعفري
 دکتر طاهري
 دکتر دیانت

Rhizarthrosis (first CMC arthritis) 
 

HAND 
 

 Non-operative treatment دکتر لیلی فرهادي
Operative indications 11:05-11:11 

طاهريدکتر  Partial trapeziectomy 11:13-11:20 



نجد مظهردکتر   Partial trapeziectomy and ligament reconstruction 11:21-11:26 

اخوت پور دکتر  Complete trapeziectomy and ligament 
reconstruction 

11:27-11:33 

ناظرانی دکتر  Arthroscopic trapeziectomy 11:34-11:50 

  عزیزاحمديدکتر
 دکتر دیانت

شریعت زادهدکتر   
 دکتر کامرانی

 

Distal Radius Fractures 
in elderly 

HAND 
 

زنوزي دکتر  Instability Assessment 
Operative or nonoperative Rx? 

11:50-11:56 

 Which factor ORIF necessary? 11:57-12:02 دکتر لیال زنجانی

 Options for severe comminution 12:03-12:08 دکتر فالح

مراديدکتر   Solutions for distal ulnar and styloid fx 12:09-12:14 

واحدي دکتر  CRPS 12:15-12:20 

فرزان دکتر  Diagnostic challenges in Hand surgery 12:20-12:35 

  
  کامرانیدکتر : گرداننده

 

Panel::: 
Rhizarthrosis and Distal radius Fracture 

 

HAND 
12:35-12:45 

تقدیر از پیشکسوتان/جایزه پرویزي استاد سید محمد جواد مرتضوي  
 

12:45-13:15 

 14:00 – 13:15 نماز و ناهار 

 Pathologic Fractures Tumor 

پنداراحسان دکتر  تشخیص دهیم؟چگونه شکستگی پاتولوژیک را    14:00-14:12 

 14:24-14:12 کاربرد روشهاي تصویر برداري در تشخیص شکستگی پاتولوژیک دکتر علی رادمهر

سام حاجعلیلو سامیدکتر  14:36-14:24 اصول درمان شکستگیهاي پاتولوژیک 

 روشهاي درمان شکستگیهاي پاتولوژیک دکتر خدامراد جمشیدي
 بررسی چند مورد

14:36-14:48 

صابري صادقدکتر   15:00-14:48 روشهاي پیشگیري از شکستگیهاي پاتولوژیک 

  جمعه19 آذر 1395 

 8:00-7:55  قرآن 

وفایی رضاامیردکتر   8:07-8:00 تاریخچه درمان شکستگیهاي اطفال 

نبیان حسین دکتر  8:14-8:07 پیچیدگیهاي آناتومی آرنج اطفال 

عبدي رضا دکتر را درمان کنیم؟چگونه شکستگی مونتژیا    8:14-8:21 

 Physeal separation 8:21-8:28 در  اطفال چیست؟ دکتر شیرازي



  

  

  

  

  

 8:35-8:28  چه می کنید؟ caseبا این  دکترحسین اصالنی

 8:42-8:35  چه می کنید؟ caseبا این  دکتر علیرضا غزنوي

 دکتر محسن کرمی
 دکتر محمد علی تحریریان

Lateral condylar fx 
Face to face discussion 

8:42-9:00 

دکتر رامین زرگرباشی:گرداننده  
 دکتر تقی بغدادي
 دکتر شاهچراغی

 دکتر علیرضا رحیمی نیا
 دکتر سعید توکلی

 دکتر امیر شهریار کامرانی
 دکتر حسین اصالنی
 دکتر زنجانی
 دکتر عبدي

 دکتر مهرزاد جاوید

PANEL 
Old elbow fractures 

9:00-10:00 

پذیراییاستراحت و    10:00 – 10:30 

  دکترمحمدرضا گیتی
  دکتر  سید محمد ضیایی
 دکتر علی اکبر خرسندي

Shoulder Shoulder 

 دکتر علی اکبر خرسندي
 

 شکستگی پروکسیمال هومروس در سالمندان
 درمان غیرجراحی

10:30-10:40 

 شکستگی پروکسیمال هومروس در سالمندان دکتر مرتضی نخعی
 درمان جراحی

10:50-10:40  

 دکترمحمدرضا گیتی
 دکترنیما باقري

 معرفی بیمار و بحث
 آرتروپالستی در شکستگیهاي پروکسیمال هومروس سالمندان

 
 

10:50-11:00 

 CVA 11:00-11:10مبتال به درد شانه در سالمندان  دکتر حمید رضا اصالنی

 Frozen shoulder 11:10-11:20 دکتر علیرضا روحانی

رضا مومن زادهدکتر امید   11:30-11:20  استئو آرتریت مفصل گلنوهومرال و آکرومیوکالویکوالر در سالمندان 

 13:15 – 13:00 اختتامیه 


