
 

           POTAبیست و ششمین همایش سالیانه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با سیزدهمین همایش سالیانه انجمن 
 

                    69آذر ماه سال  22تا  22همایش سالیانه مورخ        
 

 6/69/ 22شنبه  چهار                                                                                                                                                        اولروز 

 زانوچالشها در ارتوپدی مبحث                                                                                                                                                   جلسه اول 

  ساعت تاریخ برنامه

 

 افتتاحیه تالوت قران و خیر مقدم                                                 00/8-24/7

 پانل اول                                  اعضاء پانل:دکتر طهماسبی ، دکتررازی، دکتر سبحان، دکتر هادی ، دکتر قربانی 

  Current Concept in Multiligamentous Knee Injuries موضوع پانل:

22/6/69 

 معرفی بیمار 8:24-8:00

 کنفرانس :دکترشرافت وزیری 4-8:24::8

 پانل دوم                            اعضاء پانل : دکتر جبل عاملی ، دکتر کاسب ، دکتر آریامنش ، دکتر نوالی، دکتر باشتی  

 Current Concept in ACL + All Reconstruction موضوع پانل:

 معرفی بیمار 4::6:00-8

 کنفرانس :دکترحق پناه 0-6:00::6

 پانل سوم                           اعضاء پانل: دکتر کیهانی ، دکتر زهتاب ، دکتر یزدی ، دکتر فراهینی ، دکتر مقتدایی 

  Current concept in Meniscal Injuries موضوع پانل:

 معرفی بیمار 0::4-6::6

 کنفرانس :دکتراحدی 4::6:24-6

  پانل چهارم                             اعضاء پانل : دکتررازی، دکتر جبل عاملی،دکتر مرتضوی، دکترکیهانی ، دکتر احدی ، دکتر نوالی 

  Current concept in ACL Reconstruction in Malaligned Knee موضوع پانل:

 معرفی بیمار 0-6:24::0:

 کنفرانس : دکتر آیتی 0::0:-0:20:

 پرسش و پاسخ 0:20:-0:24:

 استراحت و پذیرایی 0:24:-0:24:

 6/69/ 22چهارشنبه                                                             روز اول                                                                        

 چالشها در ارتوپدی مبحث شانه            جلسه دوم                                                                                                                     

 ، دکتر نادری،دکتر روحانی،دکتر باقریمومن زادهدکتر گیتی ، دکتر حمیدرضا اصالنی ،دکتر :اعضاء پانل

 موضوع سخنرانی ارائه کننده ساعت تاریخ برنامه

22/6/69 

::::0-:0:24 
 

دقیقه   4: دکتر باقری-دکتر گیتی     Arthroplasty challenging case 

جمع بندی و سئوال و جواب                                                                   دقیقه 0:    

::::4-::::0 
دقیقه   4:  Rotator Cuff challenging case دکترحمیدرضا  اصالنی    

 جمع بندی و سئوال وجواب                                                                  دقیقه 0:  

:2:00-::::4 
دقیقه   4:  Trauma challenging case( Missed dislocation ) مومن زادهدکتر    

 جمع بندی و سئوال وجواب                                                                  دقیقه 0:  

:2:24-:2:00 
دقیقه   4:    Instability challenging case دکتر نادری   

 جمع بندی و سئوال وجواب                                                                  دقیقه 0:  

:2:40-:2:24 
دقیقه   4:  Trauma challenging case ( Fracture) دکتر روحانی   

 جمع بندی و سئوال وجواب                                                                 دقیقه 0:  

 استراحت و ناهار و نماز 2:40:-2:00: 

 22/06/69چهارشنبه                                                                                                                          روز اول                                                                                                     

                                جلسه سوم                                                                                   چالشهای ارتوپدی : ستون مهره ها    

 دکتر بهتاش ، دکترگل بخش-دکترتوسلی-هیئت رییسه: دکتر سادات                                                       تاریخ برنامه

22/06/69 

 عنوان سخنرانی سخنران                                                                                     

 MRIچالشهای تشخیص هرنی دیسک لومبار در  دکتر رادمهر 2:00:-2:20:

 نقش کایرو پرکتیک در درمان هرنی دیسک لومبار دکترسعیدصفایی 2:20:-0::2:

 نقش تزریقات و کورتون در درمان هرنی دیسک لومبار دکتر زارعی 0::2:-2:20:

 نقش ازون تراپی در درمان هرنی دیسک لومبار دکتر نکویی 2:20:-2:40:

 پرسش و پاسخ 2:40:-0::4:

 تشخیص و درمان فاست آرترو پاتی ناحیه کمری دکتر قندهاری 0::4:-4:24:

 نتایج درمان غیر جراحی در درمان هرنی دیسک کمری دکترمیرزاشاهی 4:24:-4:20:

 جایگاه وسیله گذاری ستون فقرات در جراحی دیسک کمری دکتر عامری 4:20:-4:40:

 پاسخپرسش و  4:40:-9:00:

:9::0-:9:00 
 و بحث وگفتگو: Caseمعرفی 

 دکتر حبیب اهلل زاده
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 6/69/ :2پنج شنبه                                     روز دوم                                                                                                                      

 چالشها در ارتوپدی مبحث پزشکی قانونی و اخالق                                                  جلسه اول ساعت تاریخ برنامه

2:/6/69 

 افتتاحیه تالوت قران و خیر مقدم                                                                     0/8-00/8:

 شعبانی،دکتر سلطانی ،دکتردانش پرور، دکترذبیح اله نیک بختاعضاء پانل: دکتر                                                                        

 ارائه کننده پانل : دکتر سوادکوهی                                                                      

 موضوع پانل :جایگاه پزشکی قانونی و نظام پزشکی از نظر پیشگیری ضایعات ارتوپدی و خطاهای آن                                                                       0::6:00-8

 پرسش و پاسخ                                                                             4-6:00::6

 6/69/ :2پنج شنبه                                  روز دوم                                                                                                                      

 چالشها در ارتوپدی مبحث هیپ                                     جلسه دوم                                                                                                           

 اعضاء پانل: دکتر قریشی ، دکتر جواهری، دکتر منصوری، دکتر منافی                                                                                                                                                                  

 موضوع پانل گرداننده پانل ارائه کننده پانل ساعت تاریخ برنامه

2:/6/69 

 ?Preoperative planning in primary THA; Why and How دکتر مرتضوی دکترابواقاسمیان 4::6:40-6

 اعضاء پانل: دکترصادق پور،دکتر زندی،دکترپیسوده ،دکتر قیاقی          

 Approach to painful THA دکتر کاظمی دکتر عنایت الهی 0:24-6:40:

 استراحت و پذیرایی                                                                                   0:24:-0:40:

 اعضاء پانل:  دکتر فرهمند،دکتر نواب، دکترقرنی زاده، دکتر شفیعی                                                                                                                 

 ?Unstable THA; How to tackle the problem دکترسیاوشی دکترسوادکوهی 0:40:-24:::

 دکتر جزایری-پور  دکتر گنج-دکترشیروانی-اعضاء پانل:  دکترصفی                                                                                                                 

 ?Osteolysis; when and how to interfere دکترنوروزی دکتر قضاوی 24:::-2:

 جمع بندی و بحث گروهی                                                                   2:-4::2:

:::00-:2::4 
 جایزه دکترپرویزی ، جایزه دکتر اعلمی

 و تقدیر از پیشکسوتان

 استراحت و ناهار و نماز 00:::-2:00:

 6/69/ :2پنج شنبه                                 روز دوم                                                                                                                      

 چالشها در ارتوپدی مبحث تومور                                           جلسه سوم                                                                                                 

 هیئت رییسه: دکترقره داغی، دکتر فائزی پور،دکتر ابراهیم پور ، دکترصفار، دکترملک                                                                                                                                                             

 موضوع سخنرانی سخنران ساعت تاریخ برنامه

2:/6/69 

 آیا کیست آنوریسمی استخوان منشاء عروقی دارد؟ دکترپندار 2:00:-0::2:

 همیشه الزم است؟ MRIدر تشخیص کیست آنوریسمی،کیست ساده استخوانی ، آیا  imagingنقش  دکتررادمهر 0::2:-0::2:

 بیوپسی است؟نقش بیوپسی در کیست آنوریسمی استخوان ،آیا نیاز به  دکتر صفار-دکتر زندرحیمی-دکتر صادق صابری 0::2:-2:20:

 در کیست آنوریسمی interventionalدرمان های  دکتربحرآبادی 2:20:-2:40:

 پانل تومور 

 اعضاء پانل: دکتر جمشیدی، دکترحاج علیلوی سامی، دکترسوادکوهی، دکتررادمهر، دکتربیگلو ،دکتر صادق صابری                                                    

:4::0-:2:40 

 قسمت اول                                                                    Case   معرفی                                                       

 اداره کننده پانل:دکتر صادق صابری                                                   

 :دکترجمشیدی، دکترحاج علیلوسامیCaseارائه کننده                                                     

 پرسش و پاسخ                                                    0::4:-4:20:

:9:20-:4:20 

 قسمت دوم                                                                           Case   معرفی                                                   

 اداره کننده پانل:دکتر جمشیدی                                                

 :دکترسوادکوهی ، دکتر صادق صابری Caseمعرفی                                                 

 پرسش و پاسخ                                                   9:20:-0::9:
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                                                            22/06/69جمعه                          روز سوم                                                                                                                      

                                                   جلسه اول                             چالشها در ارتوپدی : اطفال و دست                                                          ساعت تاریخ برنامه

22/06/69 

 افتتاحیه تالوت قران و خیر مقدم                                               0-8:00::8

 CP handقسمت اول:                                                                                                                      

 هیئت رییسه: دکتر میرسعیدی، دکتر بغدادی، دکتردیانت، دکتر کامرانی                                                                                         

 عنوان سخنرانی سخنران 

 )بررسیهای الزم قبل از عمل جهت تعیین اندیکاسیون جراحی+اندیکاسیون تزریق( CP handاصول اولیه و درمان جراحی  دکتر اخوت پور 0::8-8::8

 به همراه دفورمیتی پروناسیون )کدام تاندون ترانسفر را انجام میدهید؟ lack of wrist extensionبررسی بیماربا  دکترشریعت زاده 8::8:29-8

PTECRB or FCUECRB                                       

 دکتر لیال فرهادی 2-8:29::8
 که حین راه رفتن تشدیدمیشود. کدام روش را ترجیح میدهید؟  Elbow flexionبا  CPبررسی بیمار

 ریلیز عضالنی، نورکتومی، هیچ درمانی

 چیست؟ hand  CPدرمان پروناسیون دفورمیتی ساعد در دکترعبدی 2::8:22-8

 خوب چگونه درمان میکنید؟ graspدر صورت فلکسیون انگشتان مناسب و Wrist & finger dropدربیمار با  دکتر حسین اصالنی 8: 8:40-22

 سوال و جواب                                                                           6:00-8:40

6::0-6:00 
 گرداننده: دکتر الهیجی                                                   CP handپانل 

 اعضاء پانل :دکتر یاوری، دکترپنجوی، دکتروفایی                              

 
 قسمت دوم :سین داکتیلی                                                                                       

 ، دکتر طاهری، دکترپنجویسلطان پورهیات ریسه: دکتر جعفری، دکتر                        

:0:00-6::0 
(Face to face discussion)                                                 

 هودگرداننده : دکترزرگر، دکترفر                                                                                    دکترآهنگر،دکترفالح ، دکترموالییدکترزنوزی، دکتررحیم نیا، دکترعبدالرزاقی،

 درمان آکرال سین داکتیلی دکتر غزنوی 0:00:-0:08:

 سین داکتیلی در وب اول)بین شست و انگشت دوم( مرادی دکتر روشنک 0:08:-4::0:

 سوال و جواب                                                                           4::0:-0:24:

 ارتوپدی درمانی در بیمارانو  چالشهای تشخیصی  دکترفرزان 0:24:-0:24:

 پذیرایی و استراحت                                                                             0:24:-04::: 

 6/69/ 22جمعه                           روز سوم                                                                                                           

 چالشها در ارتوپدی مبحث مچ پا و پا                                    جلسه دوم                                                                                             

 دکتر اسپندار ، دکتر محسن توکلیهیئت رییسه:                                                                                                                                                

 موضوع سخنرانی ارائه کننده ساعت تاریخ برنامه

 Challenges in pilon fractures دکتر عادل ابراهیم پور دقیقه 2: 04:::-7:::: 

22/6/69 

 Ankle malunion دکتر رامین اسپندار دقیقه 2: 7::::-26:::

 Calcaneal malunions دکتر موحدی یگانه دقیقه 2: 26:::-:2:::

 Talus fracture complications دکتر میعاد دقیقه 2: :2:::-:4:::

 Rheumatoid foot دکتر وثوقی دقیقه 2: :4:::-2:04:

 Challenges in hallux valgus and second toe deformity دکتر سیدحجت آیت اللهی موسوی دقیقه 2: 2:04:-7::2:

 Charcot Foot دکتر موسویان دقیقه 2: 7::2:-2:26:

 Imaging evaluation of normal and traumatic ligamentous injuries of the foot and دکترولی اللهی دقیقه 2: 2:26:-:2:2:

ankle 

 Non-Technical skills challenges in trauma and orthopaedics دکتر میرباقری دقیقه 20 :2:2:-0::::

 پرسش و پاسخ                                                                                                                                    0::::-4::::

 اختتامیه                                                                                                                                      4::::-0::::

 




