
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

اولروز   

بهمن ماه 30چهارشنبه   

 ساعت عنوان سخنرانی نام و نام خانوادگی سخنران تخصص سخنران

كريم قران تالوت و سرود  

خاب بیمارالف( پانل انت  

دكتر بهروزحمزه ،: دكتر ابراهیم شکیبا  هیأت رئیسه  
00:15 -00:13  

كرمانشاه ؛ نجفی فريد اپیدمیولوژی بین  رجیستری در اطالعات صحیح اوری جمع نقش 

 الملل
20:13 -00:13  

كرمانشاه ؛ی مهدی تقدس ايمنی شناسی غیر همخوان در نتايج و طول عمر بیماران  KIRتاثیر 

 پیوند هاپلوايدنتیکال
40:13 -20:13  

كرمانشاه ؛رضا علی بخشی  ژنتیک پزشکی   40:13-00:14 ارثی متابولیک اختالالت در درمانی ژن 

كرمانشاه ؛ خاتونی علیرضا  دانشیار پرستاری  پیوند بیماران در پرستاری ويژه مراقبتهای نقش 

 سرپايی

20:14 -00:14  

  20:14-40:14  پرسش و پاسخ

 15:00 -14:40 پذيرايی

 ب( پانل سلول درمانی

دكتر علی مصطفايی، دكترگودرزی:  هیأت رئیسه  

 

00:17 – 00:15  

زرگساالنخون و سرطان ب ؛عباس حاج فتحعلی   

 شهید بهشتی

GVHD 20:15- 00:15سلول های مزانشیمال در درمان  

بزرگساالن خون و سرطان ؛ مهشید مهديزاده   

 شهید بهشتی

20:15 -40:15 نقش سلول درمانی در سرطان  

 خون شناسی آزمايشگاهی

 و بانک خون

؛محمد حسین محمدی  

 شهید بهشتی

40:15- 00:16 درمان عفونت ويروسیدر  T-cellانتقال   

شهید بهشتی؛ دل الهام روشن خون شناسی آزمايشگاهی 00:16- 20:16 كیفیت فرآورده های سلولی در نتیجه درمان   

20:16- 40:16 پرسش و پاسخ  

 ج( افتتاحیه نهمین كنگره

: عبدل رضا آرمانده مجری  

 دبیرعلمی : مهرداد پاينده

رضا مرادیود مرياست دانشگاه : مح  

 رياست كنگره : اردشیر قوام زاده

 
 

20:17 _40:16  

( موسیقی محلی د  00:18 -40:17  

00:19- 00:20 ه ( شام  



  

  وز دومر

اسفند ماه 1پنجشنبه   

 ساعت عنوان سخنرانی نام و نام خانوادگی سخنران تخصص سخنران

 پانل لوكمی

جهانبخش، علی رضا بک حق شناسگرداننده : دكتر با  

11:00 – 8:00 

 

00:8 – 20:8 اختالت جنسی در بیماران پیوندی  مريم شیرزادی : كرمانشاه اعصاب و روان  

كرمانشاه ؛فرود شهبازی  داروساز بالینی 20:8 – 40:8 رژيم های آماده سازی حاوی آنتی بادی   

كرمانشاه؛كامران منصوری  پزشکی مولکولی خونشناسی 40:8 – 00:9 آنژيوژنزيس در سلول های بنیادی لوكمیک   

00:9 – 20:9 پرسش و پاسخ  

كرمانشاه؛لطف اله عسگری  گوارش و كبد 20:9- 40:9 گوارشی  GVHDمراقبتها و درمان عارضه    

بزرگساالنخون و سرطان  تبريز ؛بابک نجاتی  40:9 – 00:10 عوارض زود هنگام پیوند سلول بنیادی   

بزرگساالنخون و سرطان  ايالم ؛حسن نور محمدی  نحوه تصمیم گیری در عود بعد ازپیوند آلوژن لوكمی حاد  

 میلويیدی
20:10 – 00:10  

20:10_ 04:10 پرسش و پاسخ  

 11 – 10:40 پذيرايی

 پانل سلول در مانی

 فرمهرداد پاينده ، نصیری  :هیأت رئیسه 
15 – 11  

مشهد ؛قاسمیعلی  خون و سرطان كودكان 11 – 20:11 پیوند سلول بنیادی در آنمی اپالستیک   

GVHD  40:11 –20:11تازه های دارويی  نصیری فر: سنندج خون و سرطان  

 پیش سازه های مشتق از پوست انسان:  علی مصطفايی ايمنی شناسی

 منبع قابل دسترس برای سلول درمانی
12 – 40:11  

12 – 20:12 پرسش و پاسخ  

 13 – 12:20 نهار و نماز  

نتايج پیوند هاپلو با دهنده غیر خويشاوند مقايسه پوريا اسالم پور: تبريز خون و سرطان بزرگساالن  20:13 – 13  

زرگساالنخون و سرطان ب در لوكمی حاد سلولی هدفمند درمان های محمد واعظی؛ تهران   40:13 –20:13  

؛ ارومیهرحیم اصغری  خون و سرطان بزرگساالن CLL 14 _40:13سلول درمانی در بیماران    

14 – 20:14 پرسش و پاسخ  

 پانل بیماريهای عفونی

ماريا شیروانی ، دكتر منصوری :هیأت رئیسه   
16 – 20:14  

كرمانشاه؛ محمد حسین زمانیان  بیماريهای عفونی و گرمسیری   20:14- 40:14 تشخیص زود هنگام سپسیس 

؛ كرمانشاهبابک صیاد  بیماريهای عفونی و گرمسیری 40:14 –  00:15 نقش واكسیناسیون در نتايج پیوند   

 15:20_15:00 در بیماران پیوند كلیه در ايران  CMVژنوتايپینگ  بیژن نعمانپور : كرمانشاه ويروس شناسی پزشکی

كرمانشاه؛ مسعود حاتمی بیماری های دهان و دندان 20:15- 40:15 مراقبتهای دهان در پیوند   

40:15 پرسش و پاسخ _16:00 



  

 

اسفند ماه 2جمعه روز سوم   

 ساعت عنوان سخنرانی نام و نام خانوادگی سخنران تخصص سخنران

 سالن الف ( ارائه مقاالت پذيرفته شده

: بايزيد قادری ، محمد حسین فرزايیهیأت رئیسه   
00:12 – 00:8  

 سالن ب( ارائه مقاالت دانشجويی

: محمد طاهر مرادی ، داوود رضا زادههیأت رئیسه   00:12 – 00:8  

مراقبتهای روانی بیمار پیوندی( ج سالن   00:12 – 00:8  

شیرزادی فر : كرمانشاه مهدی اعصاب و روان 8  بقاء و انطباق در بیمارپیوند   00:  – 8:20 

رضا مقدسی محمد دكتری  جامعه شناسی 20:8 –00:9  تاب آوری پیوند   

20:9 – 40:9 توانمند سازی و ارتقا روانی پرستاران پیوند  مهدی شیرزادی فر : كرمانشاه اعصاب و روان  

 10:00 – 9:40 پرسش و پاسخ

اهداء كننده گان سلول های بنیادی مركز پیوند مغزاستخوان مجتمع امام رضا)ع(سالن ج ( تقدير از   

 با مديريت بخش پیوند مغزاستخوان و همکاری صدا و سیما
00:12 – 00:10  

 سالن آمفی تئاتر : پانل اطفال

كرمی پور ا رضا :هیأت رئیسه   
00:11 – 00 :8  

بابل ؛حسن محمودی   خون و سرطان كودكان 8 ارائه نتايج پیوند الوژن در آنمی آپالستیک ارثی  00:  – 8:20 

اهواز ؛احمد احمد زاده  خون و سرطان بزرگساالن 20:8 – 40:8 در میلوم مالتیپلTandemارائه نتايج پیوند    

تهران ؛غالمرضا باهوش  خون و سرطان كودكان ALL 00:9 – 40:8ارائه نتايج پیوند در    

Cord  blood banking 20:9 –00 :9 ضرابی :    

چشم شبکیه كرمانشاه ؛ستار حیدری     20:9 – 40:9 چشمی مقاوم به پردنیزولون  

اعصاب و مغز كرمانشاه ؛نازنین رزازيان   GVHD 00:10 – 40:9 نورولوزيک و درمان     

كرمانشاه ؛روناک نعلینی  خون و سرطان بزرگساالن 00:10 – 20:10 عوارض درازمدت اندوكرين در پیوند    

پاسخ و پرسش  40:10 – 20:10  

 11:00 – 10:40  پذيرايی

پیوند مراقبتهای پانل  

، حق شناس داوود رضا زاده :هیأت رئیسه   
00:13 – 00:11  

روان و اعصاب كرمانشاه ؛ريم خانگی م  00:11 – 20:11 رسیدگی به جنبه های روانی بیمار پیوند    

بزرگساالن سرطان و خون اصفهان  ؛ولی اهلل مهرزاد   20:11 – 40:11 درمان موكوزيت    

كرمانشاه ؛علی ملکی هماتولوژی GVHD  00:12 – 40:11فوتوفرزيس در درمان   

كرمانشاه  ؛مهران پور نظری  روماتولوژی 00:12 – 20:12 پیوند سلول های بنیادی در بیماری های اتو ايمیون    

پاسخ و پرسش  40:12 -20:12  

40:12 – 00:13 اختتامیه  

نماز و نهار  00:14 – 00:13  



  

 


