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 11/2/98روز اول 

 جلسه اول

  ثبت نام کنگره 30/8-8

 تالوت قرآن و سخنراني افتتاحیه کنگره توسط سرکار خانم دکتر حمیده مروج ریاست محترم مرکز تحقیقات  30/8 – 45/8

 متخصص پوست{{دکتر فائزه احمدی دکتر مهین ولیخاني، خانم پرفسور شمس، هییت رییسه: دکترپرویز طوسي، دکتر یحیي دولتي، 

 يپوست عیشا یها یماریمحور مقاالت: ب

 تخصص عنوان سخنران 

  متخصص پوست Latest publications of Skin Research Center  فرشي دکتر  حمیده مروج  45-9/8

  متخصص پوست ?What’s new in leishmaniasis  دکتر حسین مرتضوی 15/9-9

  متخصص پوست ?What’s new in pediatric dermatology دکتر سهیال نصیری   30/15-9/9

  متخصص پوست  ?What’s new in pemphigus  فرهاد ملک زاد دکتر  45/30-9/9

  متخصص پوست ?What’s new in bullous pemphigoid دکترنفیسه اسماعیلي   45-10/9

 Ethical considerations in dermatological  دکتر  مهرزاد کیاني  15/10-10
patients 

 پزشکي قانونيمتخصص  

 پرسش و پاسخ 15/10 -30/10

 استراحت و پذیرایي                                                    30-11/10



 

 

 

 

 

 11/2/98روز اول 

 جلسه دوم 

 زمي نیار، دکتر فرهاد ملک زاد، دکتر زهره تهرانچي نیا، دکتر مسعود داوودی، دکتر ناصر دکتر علیرضا فیروز :  اعضای پنل

 متخصص پوست{}

 زریمحور مقاالت :ل

 تخصص موضوع سخنران ساعت

  متخصص پوست HIFU دکتر علیرضا فیروز  20/11-11

 Cold plasma in dermatology  دکتر فهیمه عبداللهي مجد 50/20-11/11
Plasma Surgery 

  متخصص پوست

  متخصص پوست ?What’s new in laser rejuvenation  دکتر مسعود داوودی 50/11 – 10/12

 ?What’s new in vascular laser ناصر رزمي نیادکتر  10/12 -30/12
 

  متخصص پوست

 برسش و باسخ  30/12- 50/12

 ناهار و نماز 40/50-13/12

-مجد کتر فهیمه عبداللهيد -دکتر نسترن نمازی 40-14/13

 دکتر سحر دادخواه

Residency session 
The best article submitted by 

dermatology residents 

  پوستمتخصص 

  متخصص پوست Thread lifting and filler مهدی قیصریدکتر  14-16

  Biofiller دکتر سحر دادخواه دکتر فهیمه عبداللهي مجد

  متخصص پوست Endolift دکتر حمیده مروج 16-18

 Nanofat injection  



 12/2/98وم دروز                                                                                                                             

 جلسه اول

دکتر فرهاد ، دکتر محمد جواد ناظمي،دکتر جواد گلچای، دکتر حسن صیرفي، حسین مرتضویدکتر  هیئت رییسه:

 }متخصص پوست{  همریم دانش پژو دکتر ،هنجني

 محور مقاالت: تازه های بیماریهای شایع پوستي

  تخصص  عنوان سخنراني  نام سخنران ساعت

  متخصص پوست ?What’s new in nail disease هي دکترآذین آیت ال 15/8 – 30/8

  متخصص پوست Cell based hair regeneration دکتر سعید شفیعیان  30/8  -45/8

 What’s new  in the  treatment of دکتر عمر میلهم 45/8 -9
androgenetic alopecia 

  فارماکولوژیست

 متخصص پوست Hair repigmentation آزاده گودرزیدکتر  15/9-9

  متخصص پوست What’s new in atopic dermatitis دکتر نجم السادات عاطفي   15/9 – 30/9

  متخصص پوست  ?What’s new in vitiligo دکتر فریبا قلمکارپور   30/9 – 45/9

  متخصص پوست Dermatoscopy updates  دکتر مریم دانش پژوه 45/9 – 10

  پوست متخصص  ?What’s new in rosacea  الهام بهرنگي دکتر   15/10-10

30/10- 

15/10 

 متخصص پوست ?What’s new in acne دکتر فرهاد هنجني

45/10- 

30/10 

 پرسش وپاسخ

30/11- 

45/10 

 استراحت و پذیرایي

 

  



 

  

 12/2/98روز دوم 

 جلسه دوم

 دکتر زهرا، }متخصص پوست{دکتر سهیال نصیری  ،دکتر رضا یعقوبي،محمد شهیدی دادرس   اعضای   پنل  :دکتر

 پوست{}متخصص رباطي دکتر رضا  ،،  دکتر کامران بلیغي) درماتوپاتولوژیست( اسدی کني

 یدر درماتولوژ زیچالش بر انگ مارانیمحور مقاالت:  ب

 تخصص موضوع سخنران ساعت

  متخصص پوست Challenging cases  وحیده الجوردیدکتر  30/11 -45/11

  متخصص پوست Challenging cases دکتر رضا یعقوبي  45/11 -12

  پوستمتخصص  Challenging cases دکتر رضا رباطي   15/12-12

 وحیده السادات دکتر 15/12 – 30/12

  ازهری

Challenging cases  فلوشیپ

 درماتوپاتولوژی

  متخصص پوست Challenging cases دکتر بابک سلطاني   30/12 – 45/12

 پرسش و پاسخ 45/12 -13

 ناهار و نماز 13 -14

 12/2/98روز دوم 

 جلسه سوم

 دکتر ،يغی، دکتر کامران بل یزرگر دیدکتر ام ،یمنصور نیدادرس، دکتر پرو یدیپنل : دکتر محمد شه یاعضا

 }متخصص پوست{یدکتر نسترن نماز ،یصریق یپور، دکتر مهد نینادر زر

 پنل درمان های بیولوژیک در بیماران چالش برانگیز درماتولوژی
 New guidelines in treatment of دادرس یدیدکتر محمد شه 14 – 15/14

psoriasis 
 متخصص پوست 

 Presentation of challenging cases یمنصور نیدکتر پرو 15/14 – 30/14
undergoing biologic treatment 

 متخصص پوست 

 متخصص پوست Psoriasis co morbidities دکتر امید زرگری 30/14 -45/14

 Treatment of hidradenitis suppurativa دکتر کامران بلیغي 45/14 – 15
with biologic agents? 

 متخصص پوست 

 Dermatologic side-effects of biologic دکتر نادر زرین پور 15/15-15
treatment 

 متخصص پوست 

 متخصص پوست Tofacitinib دکتر مهدی قیصری 30/15-15/15

 Treatment of dermatologic conditions دکتر نسترن نمازی 30/15 – 45/15
with anti-TNF alpha agents 

 متخصص پوست 

 پرسش و پاسخ 45/15 – 16

 متخصص پوست Profilo دکتر  فرید صفر  16 -18



 

  

 13/2/98روز سوم 

 اول جلسه 

رشمس ، دکتر می دکتر فریبا قلمکارپور ، ،دکتر منصور نصیری کاشاني ، دکتر علي عباسي، دکتر علي اصیلیانهیئت رییسه : 

   }متخصص پوست{شهشهاني

 درماني و کاسمتیک اقداماتمحور مقاالت: 

  تخصص  عنوان سخنراني  نام سخنران  ساعت

 متخصص پوست ?What’s new in fat injection  افسانه صادق زادهدکتر 15/8 – 30/8

 Less common applications of hair  میرشمس شهشهانيمصطفي دکتر   30/8 -45/8
removal lasers 

 متخصص پوست

 متخصص پوست Nanofat injection دکتر کامران جزایری 45/8 – 9

 متخصص پوست Thread lifting علي اصیلیاندکتر  15/9-9

 متخصص پوست Side effects of cosmetic procedures  دکتر امیرهوشنگ احساني  15/9- 30/9

 A new method of hair follicle  دکتر منصور نصیری کاشاني  30/9 – 45/9
harvesting 

 متخصص پوست

 متخصص پوست ?What’s new in hair transplant دکتر علي عباسي   45/9- 10

 Approach to lower extremity  مهرداد اقدسي دکتر  15/10-10
varicosities 

 عروق نترونشنالیا پیفلوش

 متخصص پوست Cosmetic procedures in men  دکتر فرید صفر 15/10 – 30/10

 پرسش و پاسخ 30/10 -45/10

 استراحت و پذیرایي 45/10- 30/11



 13/2/98روز سوم                                              

 جلسه دوم                                               

 

 دکتر ایلیاد علوی، }متخصص پوست{دکتر مهدی قیصری، دکترمریم غیاثي، هیئت رییسه دکتر پروین منصوری

 )روماتولوژیست( دکتر آرمان احمدزادهدرزم )متخصص عفوني(، 

 درماتولوژی محور مقاالت: روماتولوژی در

 تخصص موضوع سخنران ساعت

 Dermatologic manifestation of سحر دادخواه دکتر  30/11 -45/11
systemic sclerosis 

 متخصص پوست

 Dermatologic manifestation of دکتر پروین منصوری  45/11 – 12
lupus and dermatomyositis   

 متخصص پوست

 Dermatologic manifestations of less دکتر مریم غیاثي  15/12-12
frequent rheumatologic conditions 

 متخصص پوست

   دکتر آرمان احمدزاده 15/12- 30/12
Treatment of dermatologic 

conditions in rheumatologic disease 

 روماتولوژیست

 Approach to infectious adverse in درزمد علوی دکتر ایال 30/12 – 45/12
immune suppressed patients  

فلوشیپ بیماری های 

عفوني در نقص ایمني و 

 پیوند

 برسش و باسخ 45/12 -13

 ناهار و نماز 13- 14

فلوشیپ اینترونشنال  Sclerotherapy قدسيا دکتر مهرداد 14 -16

 عروق

 

 


