
 کنگره آرتروپلاستی انجمن هیپ دهمین

 1115اسفند ماه  11-11

 تهران -ایران

 روز اول

 11/11/15چهارشنبه 

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 1:00-8:10 11/11/15

 
 اول جلسه

 10:15-1:00 
  دکتر بهگو – دکتر فرهمندي -دکتر سواد کوهییسه: هیئت ری

 

1:10- 1:00  
عمل، چه مریضی آماده عمل  از قبل لازم معاینات

         است ؟

 ترابی دکتر
 ارتوپد

1:10-1:10 
عمل، آیا الاینمنت ویو  از قبل لازم رادیوگرافیهاي

    قبل از عمل لازم است؟
 ارتوپد  مصطفوي دکتر

1:10-1:10 
 هاي کنتراندیکاسیون و اندیکاسیون آیا

 است؟ کرده تغییر هیپ آرتروپلاستی
 ارتوپد شفیعی دکتر

 پرسش و پاسخ 1:15-1:10

1:55- 1:15 
 ، آنمی  عمل براي ارزیابی از قبل لازم آزمایشات

       استیوپوروز انعقاد،
 عباسیان دکتر

 ارتوپد

1:55- 1:55 
 مشاوره کی عمل، از قبل لازم هاي مشاوره

 سرویسی چه با دهیم؟
 امامی میبدي دکتر

 ارتوپد

      جراحی از قبل  حرکتی هاي آموزش 1:55 -10:05
 میرشاهی دکتر  خانم

 متخصص طب ورزشی

10:15-10:05 
 پرسش و پاسخ

 

10:55-10:15 

 گرداننده: دکتر سیاوشی پانل توتال هیپ در دیسپلاستیک هیپ

، دکتر فرهمنديدکتر سوادکوهی ، دکتر مهاجر، دکتر 

 نوروزيقضاوي، دکتر منافی، دکتر 

 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 10:55 -11:15

 
 جلسه دوم

11:55-11:15 

 قیاقی دکتر - جمشیدي دکتر - نواب دکتر سه:ریی هیئت

 

 

 ارتوپد قیاقی دکتر         استم و کاپ تمپلیتینگ  اصول 11:15 – 11:10

 ارتوپد کاظمی محلیشا دکتر       اپروچ انتخاب 11:10 – 11:50

 ارتوپد مازوچیان دکتر    تماس سطوح انتخاب 11:50 –11:50

 پرسش و پاسخ 11:50 –11:55

 ارتوپد جواهري دکتر      استم انتخاب 11:55 – 11:05

 ارتوپد   قریشی دکتر        کاپ انتخاب 11:05 – 11:15

 ارتوپد دکتر احسانی استم آناتومیک 11:15-11:15



 ارتوپد دکتر گلبخش     فقرات  وستون لگن ارتباط 11:50-11:15

 پرسش و پاسخ 11:50 – 11:55

 نماز و ناهار    15:00-11:55

 
 جلسه سوم

15:05-15:00 
 منافی دکتر -لقاسمیاناابو دکتر -قضاوي دکتریسه: هیئت ری

 

15:10–15:00 
فیکساسیون  شکست از بعد آرتروپلاستی

      پروگزیمال فمور
 ارتوپد نوروزي دکتر

 ارتوپد    جواهري دکتر       فمور پروگریمال مالیونیون در آرتروپلاستی 15:10–15:10

15:10 – 15:10 

 اییج سابتروک نانیونیون در آرتروپلاستی آیا

     دارد؟

 

 ارتوپد قضاوي دکتر

 پرسش و پاسخ 15:10 – 15:15

15:50– 15:15 
          ( معمول غیر  موارد) مشکل هیپ توتال پرایمري

 
 ارتوپد مرتضوي دکتر

15:00–15:50 
 هب  نوروموسکولار بیماریهاي در آرتروپلاستی در

    کنیم؟ دقت نکاتی چه
 ارتوپد دکتر شایسته آذر

 پرسش و پاسخ 15:00–15:05

 دیسلوکیشن پروتز پانل 15:05–15:10
 لقاسمیاناگرداننده: دکتر ابو

                دکتر پرودهون ، دکتر الجوابرا، دکتر قرنی زاده

 دکتر صادقپور

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 15:10–15:55

 
 جلسه سوم

11:00-15:55 
 دکتر شایسته آذر –مشیري   دکتر -میرسعیدي دکتر  : رییسه هیئت

 

 ارتوپد سوادکوهی دکتر     بایپلار ازشکست درمان با  بعد هیپ توتال 15:55–15:55

11:05–15:55 
ک ، یاستابولوم شکستگی  از بعد هیپ توتال

     مرحله یا دو مرحله؟
 قضاوي دکتر

 ارتوپد

11:15–11:05 
     فمور نیلینگ شکست از بعد هیپ توتال

 
 زاده قرنی دکتر

 ارتوپد

 پاسخپرسش و  11:15–11:10

 ارتوپد وابراالج  دکتر               در دیسپلاستیک هیپ، نکات مهم هیپ توتال 11:10–11:15

 ارتوپد محلیشا کاظمیدکتر  دد تروکانتریک استوتومی          اکستن 11:15–11:55

 پرسش و پاسخ 11:55–11:00

 

 

 

 

 

 روز دوم



    1115 اسفند 11پنجشنبه 

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت تاریخ برنامه

 امتحان بورد هیپ 8:00-1:00 

11/11/15 
 جلسه اول

1:15-8:15 

 سیاسی دکتر - امامی دکتر - جزایري دکترهیئت رئیسه : 

 

 

 ارتوپد توکلی محسن دکتر      طراحی عمل قبل از درمان شکستگیهاي هیپ 8:10-8:15

50:8-10:8 
 روترپ دررفتگی کاهش براي بریس ابداکشن آیا

         است؟ موثر
 ارتوپد کریمی نسب دکتر

8:50-8:50 

 
اندام بعد از تعویض مفصل  طول اختلاف درمان

      هیپ

 ارتوپد منافی دکتر

 پرسش و پاسخ 8:55-8:50

 ارتوپد فرهمنديدکتر          مفصل تعویض از پس ثبات بی هیپ 1:05-8:55

 دکتر سوادکوهی       موبیلیتی دوال  پروتز کاربرد 1:15-1:05
 ارتوپد

 دکتر اولمارک           گرافت ایمپکشن 1:10-1:15
 ارتوپد

 پرسش و پاسخ 1:15-1:10

 کراس فایر 10:05-1:15

 دکتر  مرتضوي: گرداننده 

دکتر مازوچیان  : استم کوتاه   

میرزا  دکتر  : استاندارداستم 

 طلوعی

 

 ارتوپد

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 10:10-10:05

 
 جلسه دوم

11 :-10:10 
 جاه اسماعیلی دکتر -دکتر نوروزي - صفی دکترهیئت رئیسه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50-10:10  
 و نلگ هاي شکستگی در هیبرید فیکساسیون

    استابولوم
 ارتوپد قریشی دکتر

10:50-10:50 
 رویژن موقع چه فمور، فراکچر روستتیکپ پري

   کنیم؟
 ارتوپد عموزاده دکتر

11:00-10:50 
 ارتوپد  عنایت الهیدکتر                               ، مزایا و معایبپ سنترهاي هی

 ارتوپد دکتر اولمارک شکستگی گردن فمور، توتال یا بایپلار؟ 11:00 –11:15

 پرسش و پاسخ 11:15 –11:10

 ارتوپد دکتر گنجی اخلاق پزشکی 11:15-11:10

 ارتوپد دکتر شاهرضایی ملاحظات بعد از عمل تعویض مفصل هیپ 11:55-11:15



 یستفیزیوتراپ دکتر سوهانی فاست تراک      11:55-11:55

 پرسش و پاسخ 11:00-11:55

 پانل  ترومبوز وریدي و   ضد انعقاد ها 11:00 –11:10

 گرداننده: دکتر سوادکوهی

، دکتر ( قلب)،دکتر سلیمانی( ریه)خانم دکتر پازوکی 

 (ارتوپد) مرتضوي
 

 نماز  و نهار 15:00-11:10
 

 

 

 
 جلسه سوم

15:00-15:00 
 دکتر قرنی زاده –مرتضوي دکتر -یزدانبخش دکتر هیئت رئیسه: 

 ارتوپد دکتر مرتضوي پروتز عفونت از پیشگیري 15:10-15:00 

 

 ارتوپد تربوزکو دکتر       پروتز عفونت تشخیص 15:10-15:10

15:10-15:10 
 اول مرحله در زپروت کردن خارج نکات

 
 ارتوپد پیسوده دکتر

 ارتوپد منافی دکتر     است؟ آماده دوم مرحله براي بیمار موقع چه 15:50-15:10

 ارتوپد مهاجر دکتر      دوم مرحله در پروتز کارگزاري 15:50-15:50

 پرسش و پاسخ 15:00-15:50

 پانل عفونت پروتز 15:10-15:00

 دکتر قضاوي  :گرداننده 

ان، دکتر اولمارک، دکتر لقاسمیادکتر الجوابرا  ، دکتر ابو

 هی، دکتر مهاجرعنایت ال

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 11:00-15:10

 
 چهارمجلسه 

11:10-11:00 
 حسن زاده دکتر -کاظمیان ردکت   رییسه: هیئت

 

 ارتوپد ابراهیم پور دکتر    پلاک؟ یا نیل  ، سابتروک نانیونیون 11:10-11:00

 ارتوپد نوروزي دکتر   ؟گرافت یا وتومیاستئ ، فمور گردن نانیونیون 11:10-11:10

11:10-11:10 
 یا استیوسنتز ، اینترتروک نانیونیون

   آرتروپلاستی؟
 ارتوپد مرتضوي دکتر

 پرسش و پاسخ 11:15-11:10

اپروچ  اشتوپا براي شکستگیهاي مشگل   11:55-11:15

 استابولوم
 دکتر حسین اصلانی

 ارتوپد

شکستگی دررفتگی قدیمی هیپ ، آرتروپلاستی  11:55-11:55

 یا استؤسنتز؟
 دکتر زندي

 ارتوپد

11:05-11:55 
 دکتر حسن زاده نانیونیون لگن

 ارتوپد

 پرسش و پاسخ 11:05- 11



 روز سوم 

 1115اسفند  11جمعه

 عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت تاریخ برنامه
نام و نام خانوادگی 

 سخنران
 تخصص سخنران

11/11/1115 
 جلسه اول

10:10-8:10 
 قیاقی دکتر -مهاجر دکترهیئت رئیسه : 

 

8:50-8:10 
    آرتروسکوپی با هیپ ایمپینجمنت درمان

 ارتوپد شیروانی دکتر

8:50 -8:50  
 ارتوپد قیاقی دکتر    دارد؟ کاربرد هنوز فمور سر دکمپرشن آیا

 ارتوپد فرهمندي دکتر        فمور سر نگروز در باز گرافت روش   8:50- 1:00

 پرسش و پاسخ 1:00- 1:05

1:10 -1:05 
 ازمج حدي چه تا هیپ، هاي وتومیاستئ بیومکانیک

      هستیم؟ زاویه تغییر به
 ارتوپد طاهري اعظم دکتر

1:10 -1:10 
 لامتع بی  دیسپلازي با افراد در گنز وتومیاستئ آیا

    دارد؟ جایی
 ارتوپد زاده قرنی دکتر

 ارتوپد مهاجر دکتر    ؟دارد  لازم اقدامی علامت بی   یمپینجمنتا آیا 1:10- 1:50

 پرسش و پاسخ 1:50- 1:55

 ارتوپد طاهري اعظمدکتر      آگمنت  با استابولوم بازسازي 1:55- 1:55

درمان پلویک دیسکانتینوییتی با روش دیستراکشن  1:55- 10:05

 تگنیک   

 ارتوپد قاسمیانابوالدکتر 

 ارتوپد  سیاوشیدکتر           نتزس اوستیو با دیسکانتینوییتی پلویک درمان 10:05- 10:15

 پاسخپرسش و  10:15- 10:10

 استراحت و بازدید از نمایشگاه 10:55-10:10

11:15 -10:55 

 پانل پزشکی قانونی

 معرفی و بحث در مورد  دو  شکایت 

 بلندي پاي عمل شده بعد از عمل تعویض کامل مفصل هیپ  

 آسیب شریانی حین عمل چراحی تعویض کامل مفصل هیپ 

 گرداننده :  دکتر سوادکوهی

           دکتر نیکوبخت  ، دکتر خردمند       : اعضا  

    دکتر فتاحی -دکتر شعبانی

 جلسه دوم

11:15-11:15 
 دکتر سیاوشی  -دکتر فرهمندي  هیئت رئیسه :

 ارتوپد تربوزکو دکتر    کیج کاپ 11:15-11:15

 ارتوپد اولمارک دکتر    آلوگرافت با استابولوم بازسازي 11:15-11:15

 پرودهون دکتر      هیپ توتال پرایمري در کاپ موبیلیتی دوال نتایج 11:55-11:15
 ارتوپد



 پاسخ و پرسش 11:50-11:55

 سیاوشیدکتر  رینگ ، کیج با استابولوم  بازسازي 11:00-11:50
 ارتوپد

11:10-11:00 
  الجوابرادکتر       تآلوگراف و متال ترابکولار ترکیب با استابولوم بازسازي

 ارتوپد

11:10-11:10 
 لقاسمیاناابو دکتر    استابولوم بازسازي در آلوگرافت با آگمنت مقایسه

 ارتوپد

11:10-11:10 
 دکتر صادق پور      کاربردي نگات ، لاینر تعویض

 ارتوپد

 پرسش و پاسخ 11:15-11:10

 امتحان نتایج اعلامو  مراسم اختتامیه 11:00-11:15

 

 


