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 مقدمه:

با توجه به مهـار نسـبي پانـدمي كويـد، خوشـنوديم كـه پـس از وقفـه سـه سـاله، خـود را 

نمـايیم  قععـاا ايـن سراسـري جامعـه جراحـان مـيآماده برگزاري چهل و چهارمین كنگـره 

دوره طولاني سبب انتظارات به حـ  بـراي جراحـان كشـور از نظـر كیفیـت كنگـره گرديـده 

حــاوي معالــب جديــد، كــاربردي و تر پربــارهرچــه اي بايــد تلــاش نمــايیم كنگــرهاســت و 

 آموزي برگزار نمايیم اولويت مهارت

هـاي علمـي اجرايـي خواهـد دبیـران متتـرا اننمـنريـزي اين امر مهم با همت و برنامـه

هـاي عمـومي بـراي همـه شد  متورهاي اصـلي كنگـره چهـل و چهـارا عبارتنـد از: برنامـه

هــاي علمــي هــا در ســالن اصــلي شــامل ســخنرانان میهمــان و میزگردهــا و برنامــهرشــته

 هاي اختصاصيهاي مختلف در سالنتخصصي رشته

ــر  ــر اســا  تــداوا برنامــهدر كنگــره چهــل و چهــارا علــاوه ب هــاي علمــي و اجتمــاعي ب

هــاي آموزشــي دســتیاران نیازســنني بــراي كشــور در متورهــاي ترومــا، ســرطان و چــالش

هــاي وابســته بــا هــاي پیوســته جراحــي و رشــتهبرگــزار خواهــد شــد  كنگــره بــراي رشــته

هـاي آموزشـي، سـینه كلینیـک ارگاهـشـود  كـريـزي مـيهـا برنامـهمشاركت فراگیر اننمن

بـه تعــداد بیشــتري كـه پاســخگوي درخواســت شـما باشــد برگــزار خواهـد شــد  هم نــین 

هـاي اسـتاني جامعـه جراحـان طراحـي مايلیم میزگردهاي علمي و آموزشـي توسـش شـاخه

  و برگزار شود 

هـاي شـاخه متتـرا هـايهـاي پیوسـته و وابسـته و هیـدت مـديرهاز كلیه اعضـاء اننمـن

مقالـات، طـرا اولیـه میزگردهـاي آموزشـي، پیشـنهادات  نمايیم با ارسـالاستاني دعوت مي

كلینیـک مـا را در  هـاي آموزشـي و تهیـه فـیلم بـراي سـینههـا، كارگـاهمرتبش با سـخنراني

  اين امر ياري نمايند 
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 هاتنوع موضوعی برنامهدرصد نسبت 

 

جلسه ارائه مقاله میزگرد سخنراني سینه كلینیک كارگاه آموزشي

كل برنامه ها 14/7% 51/0% 21/4% 4/7% 7/6%

324: تعداد كل برنامه ها

248: ميزگرد

22: جلسات ارائه مقاله

05: سخنرانی

24: سينه كلينيک

26: كارگاه هاي آموزشی

تروما سرطان ساير عناوين

كل برنامه ها 25/9% 32/4% 41/6%

248: تعداد كل ميزگردها

38: تروما

25: سرطان

05: سایر برنامه ها
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 جامعه جراحان ایران علمی هايگزارشی از فعاليت

 هاي جاري( فعاليت3

 انهیكنگره علمي سال 11ـ برگزاري 

 ايدوره میانكنگره  53برگزاري ـ 

 كارگاه آموزشي 32ـ برگزاري 

 3123ـ  3166هاي هاي علمي طي سالوبینار با همراهي اننمن 356ـ برگزاري 

گزيده بر ايكه منموعه بارماه يک سههر  ايران جراحيفصلنامه علمي ـ پژوهشي  انتشارـ 

بررسي مقالات علمي در يک موضوع  و هاي تتقیقاتيها، نتايج طراها، پژوهشاز بررسي

 باشد مي خاص

در برگیرنده كه  تخصصي هاي پزشکي جراحي عمومي وتازه اي ازگزيده نشريهـ انتشار 

خرين مقالات علمي )جراحي عمومي و تخصصي( با توجه به كاربرد آمنتخبي از ترجمه 

با همت بار ماه يک دوهر  بوده ومعتبر جهان پزشکي منله علمي  15در ايران از  هاآن

اعضاء هیئت مديره جامعه جراحان كه هیئت تتريريه منله هستند تدوين و توسش 

 شود فرهنگستان علوا پزشکي منتشر مي

 ( شودمي ارسالجامعه جراحان فعال ء اعضا تماادو نشريه به صورت رايگان براي  هر)

فصل در  53عنوان پژوهش در جراحي، حاوي با  Surgical Researchـ ترجمه كتاب 

 موضوعات مختلف پژوهشي و ارائه معالب پايه علمي جراحي 

 15( در The Trauma Handbook of the Massachusetts Hospitalترجمه كتاب تروما ) ـ

هاي بررسي و درمان فصل كه حاوي معالب علمي كاربردي جهت دسترسي سريع به روش

 باشد مشکلات مختلف تروما ميبیماران ترومايي و 

 دانید؟ )به زبان ساده و قابل درک براي عموا مردا(ـ تدلیف كتاب درباره جراحي چه مي

 تدلیف دو جلد كتاب پیشگامان جراحي نوين ايران )سیر جراحي ايران در قرن حاضر(ـ 
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 جامعه جراحان ایرانهاي ها و كميتهئتهي (6

 هیئت رئیسه

 گذاريو سیاستريزي هیئت برنامه

 علمي جامعه جراحان ايران كمیته

 جامعه جراحان ايران اجرايي كمیته

 جراحان ايران هاي تخصصي جراحي در كنگره علمي سالیانه جامعهدبیران برنامه اننمن هیئت

 پژوهشي ـ آموزشي هیئت

 هاارزشیابي كنگره هیئت

 ارزشیابي بهترين مقالات علمي هیئت

 عموميكمیته علمي جراحي 

 كمیته طرا سوالات خودآموزي

 كمیته آموزش مداوا

 كمیته تدوين اهداف آموزشي

 هاي ارزشیابيكمیته بررسي روش

 هاي آموزشيكمیته بررسي شیوه

 (IT)هاي آموزش مداوا پزشکي افزار جهت ارتباط فعالیتكمیته بررسي و تدوين نرا

 كمیته تروما

 كمیته ژورنال كلاب

 Strategy Planningكمیته 

 هاي علمي و صدور منوزكمیته ارزشیابي برنامه

 كمیته اخلاق پزشکي

 نگريكمیته آينده

 كمیته گروه جراحان عمومي

 كمیته اقتصادي
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 آموزشی ـ پژوهشی هاي( فعاليت2

هاي علمي و رساني فعالیتجراحان ايران جهت اطلاعجامعه اينترنتي  پايگاه گسترشـ 

 خبري به همکاران جراا

زمان با تاريخ گسترش كتابخانه جهت دسترسي همکاران به نشريات معتبر پزشکي همـ 

 ها در كشور مبدأانتشار آن

هاي آموزش مداوا كنندگان در برنامهشركت و عملي علمي ءمیزان ارتقا مستمر ـ ارزشیابي

 هاي گذشتهطي سال پزشکي

با هدف ارتقاء سعح علمي و عملي همکاران و نمايش آن  Cine Clinicـ كوشش براي ايناد 

 در كنگره

هاي علمي هاي زنده در طي برگزاري همايشبراي ايناد برنامه Telemedicineاندازي راه ـ

 جامعه جراحان ايران

 صيـ تهیه راهنماي انناا ماموگرافي براي غربالگري تشخی

 ـ تهیه راهنماي استفاده از پاراكلینیک در بررسي بیماران جراحي انتخابي

با در  (تفکیک به)هاي كشور از اعمال جراحي در بیمارستان ناشيعوارض ـ بررسي آماري 

 يبیمارستان امکاناتها و ، نوع بیمارييبررسي خصوصیات جراحنظر گرفتن 

 بررسي آماريـ 

 سويآموزش مداوا جامعه پزشکي در نوع فعالیت و خدمات ارائه شده از  تدثیرـ بررسي 

گذشته با توجه به عوارض، شکايات، هاي دوره طيجراحان به بیماران در سعح كشور 

  شناسي و     آسیببررسي 

 در كشور Imagingـ ارزيابي وضع موجود از نظر 

ي ناشــي از تصــادف وســايل تروماهــاهــاي درمــاني بــه دهــي نظــااارزيــابي نتــوه پاســخ -

 هاي علمي و عملينقلیه و ارائه توصیه

و راهکارهاي  II، IIIدرجه  هايرساني به بیماران دچار سوختگيـ ارزيابي نتوه خدمات

 اجرايي آن

 ـ بررسي میزان رضايتمندي بیماران از خدمات بستري و سرپايي و راهکارهاي بهبود آن

هاي پاراكلینیک پیش به آزمايش (Elective Surgery) انتخابيجراحي بررسي نیاز بیماران ـ 

 عمل از

: تهیه يک بیماران جراحي درپیشگیري  به عنوان هابیوتیکاستفاده از آنتي نتوهـ بررسي 

 راهنماي بالیني
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شده توسش جامعه جراحان ايران بر دانش،  مداوا برگزار هاي آموزشثیر برنامهدبررسي تـ 

 جراحان كشورنگرش و عملکرد 

هاي علمي سالانه جامعه جراحان ايران )از سال ـ تهیه گزارش تفصیلي ارزشیابي كنگره

گیري با هدف ارتقاء كیفیت ها و نتینه(، بررسي آماري و مقايسه آن3163تا سال  3156

هاي علمي و جستنوي راهکارهاي لازا جهت كسب متتوا، نتوه اجرا، ارزيابي برنامه

 تقال مفاهیماطمینان از ان

دردهاي  ـ بررسي نگرش جراحان در مورد تنويز داروهاي مسکن )مخدر( جهت تسکین

بیماراني كه به صورت اورژانس مراجعه كرده و براي تشخیص قععي احتیاج به زمان دارند 

 )شکم حاد، تروماها    (

نناا شده و اثر ا هايسال و مروري بر درمان 12زنان زير  ـ بررسي فراواني سرطان پستان در 

 آن بر میزان بقاء و كیفیت زندگي اين گروه از بیماران

 ـ بررسي چاقي در ايران

 ـ بررسي نقش موتورسیکلت سواران در تروماي ناشي از برخورد با وسايل نقلیه موتوري

 هاي پزشکي موجودـ بررسي هزينه معب جراحان كشور و مقايسه آن با تعرفه

 هاي آموزشي جامعه جراحان ايرانراحان جوان از برنامهـ طرا تتقیقاتي استقبال ج

 ـ پروژه تتقیقاتي بازآموزي به روش علمي

 هاي آموزشي جامعه جراحان ايرانـ پروژه تتقیقاتي نگرش جراحان جوان نسبت به برنامه

 هاي علميهاي ارزشیابي اننمنـ پروژه تتقیقاتي شاخص

 اي علميهـ پروژه تتقیقاتي و نتوه فعالیت اننمن

هاي لازا پیش از عمل در بیماراني كه نیاز به پروژه تتقیقاتي بررسي نیاز به انناا آزمايش ـ

 اعمال جراحي انتخابي دارند 

سینه در بیماراني كه نیاز به اعمال ـ پروژه تتقیقاتي بررسي نیاز به انناا راديوگرافي قفسه 

 جراحي انتخابي دارند 

 بیوتیک در جراحياز آنتيـ پروژه تتقیقاتي استفاده 

 ـ پروژه بررسي آموزش پزشکي در كشور

 ـ پروژه نتوه پیشگیري از تروما در كشور

 ـ ختنه؛ بررسي و روش، سال انناا

 ـ راهنماي بالیني درمان منروحین جنگي

 میر ناشي از سوانح رانندگيوـ پیشگیري از مرگ
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 جامعه جراحان ایرانبرنامه هاي علمی چهل و چهارمين كنگره ساليانه 

 2043اردیبهشت ماه 

 هاي عمومیهـبرنام

 24: 24 ـ 24:44ساعت  ؛همانسخنران مي

 مشکلات اساسي جراحي در كشورـ 3

 دكتر سیدعلي ملک حسیني 

 پزشکي و مقررات ـ مصونیت با آشنايي به قوانین6

 دكتر علي نوبخت 

 مثبت و كرونا HIV، HCVـ جراحي در بیماران 1

 جعفرياندكتر علي  

 در جراحي مدرن هاي خونيترانسفوزيون فراورده ـ1

 دكتر جهانگیر احمدي 
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 برنامه هاي علمی چهل و چهارمين كنگره ساليانه جامعه جراحان ایران

 2043اردیبهشت ماه 

 هاي عمومیبرنامه

 22:44ـ  22:44؛ ساعت ميزگردهاي علمی

 با این بيمار چه كنم؟ -2

 دكتر ايرج فاضل گرداننده:

 ـ تروماي نافذ3

 رـدكتر متمد مظف گرداننده:

 پيشگيري از شکایات و دفاع خوبـ 2

 علي فتاحيدكتر گرداننده: 

 ـ جراحی در دوران بارداري0

 متمدحسین بدخشدكتر گرداننده: 

 كنترل خونریزي شدید ـ 5

 دكتر متمدرضا ظفرقنديگرداننده: 
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 Cine Clinicبرگزاري برنامه 

ــه ــن برنام ــادر اي ــام ه ــته يتم ــارش ــد، ه ــوع واح ــک موض ــورد ي ــین در م  ،متخصص
ــت 6 - 1 ــیلم ادي ــدهف ــ، ش ــداا ب ــدت ههــر ك ــايش 3م ــه نم  و گذاشــته دقیقــه را ب

ــیلم ــايش ف ــین نم ــخ در ح ــش و پاس ــمن پرس ــاض ــدايت  ،ه ــا ه ــه ب ــان برنام در پاي
  اساتید بتث خواهد شد

 ـ پروكتولوژي

 آناستوموزهاي عروقيـ 

 ـ توراكوسکوپي

 ـ كله سیستکتومي

 ـ تکنیک هاي جراحي گردن

 ـ تکنیک هاي جراحي پاروتید

 كلینیک جراحي توراكسـ سینه

 كلینیک جراحي پلاستیکـ سینه
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 هاي آموزشیكارگاه

 ـ كاربرد اصول پايه سونوگرافي

 پستان تتت سونوگرافيهاي بیوپسي از تودهـ 

 ـ آناستوموزهاي مشکل

 CDP؛ معرفي دستگاه نوين در تشخیص حاشیه جراحي سرطان ـ فناوري

 CV lineـ 

 (nonsurgical cosmetic management) ـ كارگاه آموزش جراحي پلاستیک
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 هاي علمی رشته جراحی عمومیبرنامه

 عمومیميزگردهاي جراحی 

 تروماي كولوركتال 

 خیم پستانهاي خوشبیماري اداره 

 كله سیستکتومي مشکل 

 جراحي پیشگیرانه سرطان 

 هاي تشخیصي و درماني انسداد رودهچالش 

  نقش و اهمیتMDT هاي شايعدر درمان سرطان 

  ترومبوآمبولي در جراحي 

 سرطان تیروئید 

  لاپاراسکوپي  اتفاقي حینعوارض 

 هاي كبديمتاستازها و توده 

  سرطان كولوركتال 

 واريس انداا تتتاني 

  درمان نئوادجوانت در سرطان پستان 

 بیماري( هاي انتقالي مقعدSTD) 

 جراحي انکوپلاستیک؛ تکنیک و جايگاه آن در درمان سرطان پستان 

 هاهاي پوستي و بافت نرا، رزكسیون و پوشش كامل ديفکت آنسرطان 

  آبدومینوپلاستيعوارض 

 سرطان معده 
 ATLS 
 جايگاه مشاوره در جراحي 
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 پيوند اعضاءبرنامه علمی 

 
 علي جعفرياندكتر 

 
 

خـوبي ه طوري كـه در منعقـه و جهـان بـه در ايران سابقه درخشاني دارد ب ءپیوند اعضا

شناخته شده و بخصوص در بیست سال گذشته و پس از تصويب قـانون اهـدا از دهنـدگان 

اعضـاي حـدود  انگیزي داشته است  اكنون با اهداءرشد حیرت 3156مرگ مغزي در سال 

هزار دهنده مرگ مغزي در سال، بیش از نیمي از پیوند كلیه و اكثريت معل  پیوند كبد در 

شود  اين خدمت درماني پیشرفته و پی یده هم نان انناا مي كشور از دهنده مرگ مغزي

 هاي فراواني روبرو است  در كشور ما در سعح بالايي در جريان است اما با چالش

 3122ساله و هیـدت مـديره جديـد كـه در سـال  65با سابقه  ءاننمن علمي پیوند اعضا

كـه  3126يران در سـال انتخاب شده، با حضور در نشست چهل و چهارا جامعه جراحان ا

گیري كرونا است، در يک برنامه يک روزه بـه سـه موضـوع مـورد اولین نشست پس از همه

 توجه جامعه پیوند اعضا خواهد پرداخت  

هاي آن خواهد بـود كـه بـا حضـور عضو در كشور و چالش موضوع جلسه اول روند اهداء

ها برگزار خواهد شد  در جلسه دوا به موضوع مهـار مسئولان مركز مديريت پیوند و بیماري

ها مبتلابه است، خـواهیم سیستم ايمني و عوارض آن در بلند مدت كه در پیوند همه ارگان

هاي مختلف ارائه خواهد یوند ارگانپرداخت  در جلسه سوا نتايج كوتاه مدت و بلند مدت پ

 ها قرار گیرند  ها و چالششد تا همکاران در جريان موفقیت

 هاي آنمیزگرد روند اهداء عضو در ايران و چالشـ 

  مهار ايمني بلند مدت و عوارض آنكارگاه ـ 

 در ايران ءمیزگرد گزارش نتايج بلند مدت پیوند اعضاـ 
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 برنامه علمی جراحی زنان و زایمان

 

 دكتر مريم كاشانیان
 

 

 : عناوین ميزگردها

 عوارض زايمان طبیعي، مديريت آنـ 

  ترازايمان پره مديريتـ 

 Sex Adolescentمشکلات ـ 

 هاي طبي و بارداريـ بیماري

 زايمانـ اداره زايمان و برخورد با مشکلات سیر 

 ـ منوپوز و چگونگي برخورد با آن

 ـ پره اكلامپسي و چگونگي مديريت آن

 هاي قلبي در بارداري و چگونگي برخورد با اين بیماران در طي بارداري و زايمانـ علايم بیماري

 هاي سه ماهه اول بارداريمديريت خونريزيـ 

  multidisciplinary care teamپلاسنتا اكرتا به صورت  مديريتـ 

 و برخورد با آن AUB( abnormal uterine bleeding)ـ 

 مديريت پست پارتوا هموريژـ 

 مشکلات ژنیکولوژي زنانـ 
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 برنامه علمی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

 
 پوردكتر حساا عبدالتسین دكتر علیرضا تیموري

 
كنگره سالیانه اننمن جراحي مغز و اعصاب ايران )جامعه جراحان ايران( به مدت سه روز و 

 ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد  65الي  66در روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از 

 كلیات كنگره مذكور به اين صورت خواهد بود: 

 اولبرنامه روز 
 :هاي صبحبخش

 در هاي جراحيروش تومورهاي مغزي؛ انواع و

 CP Angelتورمورهاي ـ 
Low grade glioma - 

 هیپوفیز تومورهاي ـ 

 كرانیوفارنژيوماـ 

 :هاي عصربخش

 هاـ تومورهاي مغزي؛ نتايج و عوارض احتمالي جراحي و نوآوري
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 علمی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات برنامه

 برنامه روز دوم

 هاي صبح:بخش
،  AVMدر اندوواسـکولار مداخلات جراحـي و درمـان: مغز و نخاعايعات عروقي ـ ض

SAH مغزي هايآنوريسم و 

 هاي عصر:بخش
مـداخلات جراحـي و اندوواسـکولار در اسـتروک و : ضايعات عروقي مغـز و نخـاعـ 

 هاي شرياني ـ وريديفیستول

 سومبرنامه روز 

 هاي صبح:بخش
 Pediatric Neuro Surgeryـ 

انواع، انديکاسیون مداخله، : كرانیوسینوستوزيز )دفورمیتي جمنمه در كودكان(ـ 

 هاي وسیع و آندوسکوپیکجراحي

 هاي عصر:بخش
اپروچ به تنگي  و خلفي ديسکوپاتي سرويکال به روش قدامي،جراحي  :ـ ستون فقرات

 كانال نخاع گردني
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 پلاستيک و زیباییبرنامه علمی جراحی 

 
  دكتر حسین ابدالي

 به صورت زير اجرا مي شود: برنامه كنگره چهل و چهارا

 مقاله( 16)هاي علمي اي جهت ارائه مقالات علمي و نوآوريدقیقه 32هاي علمي كنفرانسـ 3

 شامل موارد: جلسهده ساعته به تعداد  3 -6/3میزگرد ـ 6

  Finger reimplantationـ 
 Craniosynostosisـ 
  Ear reconstructionـ

  Lower leg reconstructionـ

 Cleft lipـ 

 Breast augmentationـ 

 Endoscopic craniosinostosisـ 
 Distraction osteogenesisـ 

 Asymtric Breastـ 

 Face and neck liftـ
ده ساعت در تعداد  3به مدت هر جلسه  serial and continues lectureهاي كنفرانس ـ1

 شامل:جلسه 
 Deviated noseـ 
 Cleft lip & nose deformityـ 

 Post mastectomy breast reconstructionـ 
 Gynecomastiaـ 
 Lower lid surgeryـ 
 Fat injectionـ 
 Preservation rhinoplastyـ 
 Endoscopic liftـ 
  Facial Paralysisـ 

 Facial reconstruction in burnـ 
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 برنامه علمی جراحی پلاستيک و زیبایی

   nonsurgical cosmetic managementدر زمینه  work shop ـ1

 و  video presentation صورته هاي جراحي پلاستیک بها و تکنیکارائه روشـ  6

میزگردهاي زير با ساير هم نین همکاران جراحي پلاستیک و زيبايي در  سینه كلینیک،

 ل دارند ها حضور فعارشته

 كانسرهاي پوستـ 

 كانسر زبانـ 

 تروماي نافذـ 

 DVTاصول پیشگیري از ـ 

 ي خیرخواهانه براي ساخت مدار هاي كه فعالیتاساتید گرامیداشتجلسه هم نین 

 گردد برگزار مي "امید دانش"اند تتت عنوان داشته
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 برنامه علمی جراحی ارتوپدي

 
 نادري متمدنصیر دكتر

 
 :هاها و راه حلهاي ارتوپدي، چالشتازه

هـاي هـاي جديـد و روشهاي اخیر تتول زيـادي داشـته و عمـلرشته ارتوپدي در سال

هـا مرهـون ابـداع اي براي بسیاري از مشکلات ارتوپدي ارائه شده اسـت و ايـندرماني تازه

  هاي جديد و نیز پیشرفت تکنولوژي در وسايل و ابزار ارتوپدي استتکنیک

در اين كنگره سعي ما بر اين بوده است تا با ارائه سخنراني توسش همکاران جوان و 

هاي درماني جديد با ديگر همکاران ارتوپد به اشتراک گاه ها و روشفلوشیپ اين ديد

  گذارده شود

در هر روز نیز يک پانل ارتوپدي با حضور اعضاي پانل كه از همکـاران بـا تنربـه  علاوهه ب

هـا سـر و كـار دارنـد هايي كه همکاران ارتوپد بـا آنهستند، با متوريت مشکلات و چالش

 .گذر از اين مشکلات استفاده شود شود تا از تنربیات همکاران براي پیشگیري وبرگزار مي

رتوپدي در كنگره امسال جامعه جراحان با شركت همکاران ارتوپد امیدواريم كه كنفرانس ا

  هاي ديگر پربار باشدو نیز تعامل با همکاران جراا در رشته

  



10 

 برنامه علمی جراحی ارتوپدي

جراحي ارتوپدي روزهاي كنگره جامعه جراحان، سالن  چهل و چهارمینبرنامه علمي 

 ارديبهشت ماه 65 چهارشنبه الي 61يکشنبه 

 : ي روز اولهاعناوین برنامه

 هاي جديد در شکستگي اينترتروكانتريکديدگاهـ 

 هاي جديد در آسیب سیندسموزديدگاهـ 

 رويکرد به آسیب لیسفرانکـ 

 چگونه با عفونت در ارتوپدي برخورد كنیم؟ روش هاي جديد؟میزگرد: 

 : هاي روز دومعناوین برنامه

 ديدگاه هاي جديد در شکستگي پروگزيمال هومرو  ـ

 رويکرد به شکستگي بازو ـ

 ديدگاه هاي جديد در شکستگي سعح مفصل تیبیا ـ

 كیس كمپلکس ناپايداري شانه میزگرد: 

 :هاي روز سومعناوین برنامه

 هاي جديد در شکستگي مچ دستديدگاهـ 

 رويکرد به تريبل تريادـ 

 هاي كمر و توراسیکشکستگي مهرههاي جديد در ديدگاهـ 

 که در جراحي دست، چه كنیم؟كیس كمپلیمیزگرد: 

 :هاي روز چهارمعناوین برنامه

 رويکرد به توده بافت نراـ 

 رويکرد به توده استخوانيـ 

 رويکرد به شکستگي آرنج اطفالـ 

 چگونه با اين عارضه برخورد كنیم؟میزگرد: 
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 برنامه علمی جراحی كودكان

 

 غلامرضا ابراهیمي سراجدكتر 
 
 بـا 3126 سـال ارديبهشـت در روز چهـار اننمن جراحي كودكان مفتخر است كـه طـي

 مهـم هـايبیمـاري بـه تخصصي میزگردهاي هم نین و مقالات ارائه ها،سخنراني برگزاري

 :نظیر كودكان سرطان

 نوروبلاستوا ـ

 ويلمز تومور ـ

 هپاتوبلاستوا ـ

 سل ژرا تومورهاي ـ

  هاساركوا ـ

 نكودكا بدخیم هايبیماري سايرـ 

بپردازد  در اين دوره معالب مهم و چالش برانگیز تشخیص، درمـان، مراقبـت ومـديريت  

  سرطان در كودكان مورد بتث و بررسي قرار خواهد گرفت
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 علمی جراحی توراكس برنامه

  

 دكتر رضا ارشادي

 24:44الی  48:44زمان: ، 30/43/2043روز دوم كنگره زمان با هم

 ارائه مقالات عنوان:

  بيان مسئله:
در اين برنامه سعي شده است تا پس از بررسي مقالات ارسالي از سوي متخصصین جراحي 

ايران،  ران در جلسات اننمن جراحي توراكساوتوراكس در سرتاسر ايران توسش هیئت د

هاي جديد تشخیصي و درماني بوده كننده روشمقالاتي كه حاوي نکات جديد علمي و يا بیان

 ها بتث و تبادل نظر صورت گیرد سه و حاضرين در مورد آنئیارائه شوند و توسش هیئت ر

 25:05الی  20:44زمان: بعداز ظهر؛ 

 اسکرينینگ كانسر ريه عنوان:

 بيان مسئله:
سرطان شايع در آقايان و خانم ها مي باشد و هم نین شايعترين علت سرطان ريه دومین 

علائم سرطان ريه در مراحل بالاي  شود  معمولاامرگ ناشي از سرطان را شامل مي

دهند  هدف اسکرينینگ سرطان ريه تشخیص در ( خود را نشان ميAdvance stageر)وتوم

خیر در تشخیص باعث دشود  ت cureث مراحل بسیار ابتدائي مي باشد، موقعي كه درمان باع

اند كه اسکرينینگ كانسر شود  معالعات نشان دادهر و نتايج نامناسب درمان ميوپیشرفت توم

كند  هنوز اجماع كاملي در مورد اسکرينینگ سرطان ريه ريسک مرگ ناشي از آن را كم مي

 رت بگیرد ريه وجود ندارد و لازا است در اين زمینه بتث و معالعات بیشتر صو
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 علمی جراحی توراكس برنامه

 9:44الی  8:44زمان: ، 35/43/2043زمان با روز سوم كنگره هم

 ارائه مقالات عنوان:

 بيان مسئله:

در اين برنامه سعي شده است تا پس از بررسي مقالات ارسالي از سوي متخصصین 

ران در جلسات اننمن جراحي توراكس واتوسش هیئت دجراحي توراكس در سرتاسر ايران 

هاي جديد تشخیصي و كننده روشايران، مقالاتي كه حاوي نکات جديد علمي و يا بیان

ها بتث و تبادل نظر سه و حاضرين در مورد آنئیردرماني بوده ارائه شوند و توسش هیئت 

 صورت گیرد 

  25:05الی  20:44زمان: بعد از ظهر؛ 

 هاي متاستازكتومي ريويانديکاسیون عنوان:

 بيان مسئله:
هاي بدخیم و در نتینه افزايش طول عمر امروزه با ارتقاء دانش تشخیص و درمان بیماري

بیماران، متخصصین آنکولوژيست و متخصصین جراحي توراكس با شمار روزافزوني از بیماران 

د  در برخي از اين بیماران انناا باشننمايند مواجه ميكه با متاستازهاي ريوي مراجعه مي

تواند به افزايش بقاء بیماران كمک نمايد ولي انتخاب جراحي و برداشتن متاستازهاي ريوي مي

 برند مستلزا دانش كافي از ماهیت بیماري اولیه و دقی  بیماراني كه از جراحي سود مي

به دست آمده در مقالات و هاي درماني جايگزين جراحي و هم نین اطلاع كافي از نتايج روش

باشد  در اين برنامه و در قالب ارائه بیماران مختلف و بتث گروهي و با حضور متون پزشکي مي

ها و متخصصین ها، راديولوژيستها، راديوتراپیستمتخصصین مختلف شامل آنکولوژيست

 هاي متاستازكتومي ريوي مرور خواهد شد جراحي توراكس، تازه
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 علمی جراحی توراكس برنامه

 24:44الی  8:44زمان: ، 36/43/2043كنگره  چهارمزمان با روز هم

 كلینیکسینه عنوان:

 بيان مسئله:

شود تا در سرتاسر ايران دعوت مي در اين برنامه از همکاران متخصص جراحي توراكس

با نگاه ويژه به اعمال جراحي نوين و يا اعمالي كه را هاي كوتاه از اعمال جراحي خود فیلم

كنندگان در مورد سه و شركتئیشود نمايش دهند  هیئت ربه میزان كم در ايران انناا مي

 متتوي فیلم بتث و تبادل نظر خواهند نمود 

 25:05الی  20:44زمان: بعد از ظهر؛ 

 پیش روي اين رشته در ايرانمشکلات و معضلات امروزه جراحي توراكس و آيینه عنوان: 

 بيان مسئله:
ها كه مشکلات زيادي در زمینه تهیه تنهیزات و مشکلات عديده اقتصادي و نیز تتريم

ادوات لازا براي انناا اعمال جراحي را به بار آورده است از يک سو و هم نین برخي از 

نیز برخي از تصمیمات هاي پزشکي و هاي كلان در رابعه با نتوه تعیین تعرفهتصمیم گیري

اتخاذ شده در زمینه آموزش اين رشته فوق تخصصي در ايران از سوي ديگر مننر به 

ناامیدي متخصصین جراحي توراكس در ادامه ارائه خدمات و يا دلسردي و كاهش انگیزه 

متخصصین جراحي عمومي براي ورود به اين رشته تخصصي شده است  در اين برنامه و در 

  وهي پیرامون مشکلات مختلف اين رشته جراحي بتث خواهد شدقالب بتث گر

 در بيمارستان آتيه ؛33الی  34زمان  36/3/2043

 ژورنال كلاب جراحي توراكس عنوان:

 :بيان مسئله

هاي جديد در علوا پزشکي و اشتراک آن با ديگر همکاران هر با توجه به اهمیت يافته

زماني  اجرا مي شود، با توجه به هم بیمارستان آتیهماهه ژورنال كلاب جراحي توراكس در 

اين اتفاق با كنگره سالیانه جامعه جراحان و حضور ديگر جراحان از نقاط ديگر كشور مانند 

 برگزار مي گردد  سه شنبههاي قبل اين جلسه در روز سال
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 علمی جراحی توراكس برنامه

 9:24الی  8:44زمان: ، 32/43/2043كنگره  پنجمزمان با برنامه روز هم

 ارائه مقالات عنوان:

 بيان مسئله:

در اين برنامه سعي شده است تا پس از بررسي مقالات ارسالي از سوي متخصصین 

وران در جلسات اننمن جراحي توراكس اجراحي توراكس در سرتاسر ايران توسش هیئت د

هاي جديد تشخیصي و كننده روشحاوي نکات جديد علمي و يا بیانايران، مقالاتي كه 

ها بتث و تبادل نظر سه و حاضرين در مورد آنیئي بوده ارائه شوند و توسش هیئت ردرمان

 صورت گیرد 

 سخنران مهمان

 در تشخیص و فالوآپ بیماران مبتلا به كانسر ريه PETـ  CTنقش  عنوان:

 25:05الی  20:44زمان: بعد از ظهر؛ 

 هاي تکنیکي در جراحي آندوسکوپیک تیمو چالشعنوان: 

 بيان مسئله: 
در جراحي تیمو  به عنوان  VATSهاي كمتر تهاجمي در حال حاضر استفاده از روش

هاي متعددي اعم از اگرچه جراحان مختلف روش يک روش استاندارد مورد قبول مي باشد 

كرده و هر يک در زمینه سهولت رزكسیون و  هاي باز و يا كمتر تهاجمي را پیشنهادروش

هاي مختلف به شود روشكنند  لذا در اين جلسه سعي ميعوارض عمل دلايلي را ارائه مي

 چالش كشیده شده و از تنربیات جراحان توراكس استفاده شود 
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 قلببرنامه علمی جراحی 

 
  دكتر ضرغاا حسین احمدي

 هاي قبل، حین و بعد از عمل(ديابت و جراحي قلب )مراقبتعنوان: 

 روش اجراي برنامه:
  برنامه در يک روز و سه جلسه برگزار خواهد شد 

الات جراحان شود  سؤاجرا مي  case presentationنبوده و براسا   lecture basedبرنامه 

 خواهند بود  پاسخگومقامي و دكتر غلامپور( ضبش شده و متخصصین غدد )خانم دكتر قائم

 :تعاریف، بيان مسئله و نياز سنجی
 يافتــه ديابــت همــه  بــراي آن كــاهش thresholdتعريــف ديابــت تغییــر يافتــه و 

توانـد بـا عـوارض كنـد و جراحـي قلـب ايـن بیمـاران مـيهاي بـدن را درگیـر مـيارگان

 متعدد همراه باشد  

جامعـه و افـزايش سـن رو بـه فزونـي اسـت  از طرفـي میزان شیوع آن بـه علـت چـاقي 

هــاي غیــر تهــاجمي و كــم تهــاجمي در جراحــي قلــب، بــا توجــه بــه گســترش تکنیــک

شــوند مبتلــا بــه جراحــي بــه جراحــان قلــب معرفــي مــي بــرايبســیاري از بیمــاراني كــه 

ــن ــتند  از اي ــت هس ــاهي از روش دياب ــاران رو آگ ــت بیم ــول مراقب ــد در اص ــاي جدي ه

 جراحي قلب و كنترل آن براي جراحان قلب ضروري است كانديد 
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 عروقبرنامه علمی جراحی 

 
 متمـد مظفردكتر 

 اپروچ به ايسکمي حاد و مزمن مزانترعنوان: 
هاي مهم در شکم حاد ايسکمي مزانتر است كه اگر تشخیص و درمان به يکي از تشخیص

شـود  در اكثـر مـوارد بـه علـت تـدخیر در ننات بیمار بیشتر مـي موقع انناا شود احتمال
گیري قبـل و حـین عمـل و بعـد شود كه تصمیمتشخیص جراا با بیمار بدحالي مواجه مي

بخـش هاي متعددي دارد  مداخله جراحي عروق اگر به موقع انناا شود ننـاتعمل چالش
هاي جراحي باز و اندوواسکولار پروچهاي مزمن مزانتر نیز آتواند باشد  در مورد ايسکميمي

هـاي ايـن مبتـث صـتبت شود از تازهمورد توجه است  در اين سمینار يک روزه سعي مي
هــاي وريــدي و بشــود و هم نــین از تنربیــات اســاتید اســتفاده خواهــد شــد  ايســکمي

غیرانسدادي نیز از موارد مورد توجه خواهـد بـود  نقـش تصـويربرداري در تشـخیص حـائز 
ت است  امید است با مشاركت همکاران متتـرا جراحـي عمـومي و جراحـان عـروق اهمی

 بتوانیم از تنربیات يکديگر استفاده كنیم 
 ـ علائم بالیني ايسکمي مزمن مزانتر

 ـ درمان جراحي ايسکمي مزمن مزانتر

 ـ درمان اندوواسکولار ايسکمي مزمن مزانتر

 هاي اندوواسکولاربا توجه به روشـ درمان ايسکمي حاد مزانتر 

 ـ درمان جراحي حاد مزانتر

 هاي غیر جراحي در ايسکمي حاد مزانترـ نقش درمان

 ـ معرفي بیمار

 (arcuateـ سندرا مدين لیگامان قوسي )

 ـ نقش تصويربرداري در ايسکمي مزانتر

 ـ ديسکسیون شريان مزانتر

 ايلیومزاتريک در ايسکمي مزمن مزانترـ باي پس 

 ايسکمي وريدي مزانترـ نتوه درمان 

 ـ آنوريسم احشايي
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 برنامه علمی جراحی دهان، فک و صورت

 
 يندكتر عبا  خداياري نمی

 
 خواهد بود  35صبح تا  3، از ارديبهشت 65چهارشنبه اجراي برنامه روز 

ــخنراني ــ س ــاقو، ـ ــذ )چ ــاي ناف ــاي تراماه ــي در متوره ــي و تتقیق ــاي علم ــه و ه قم

ــايعات ــلته( و ض ــوه  اس ــون نت ــان پیرام ــرطان زب ــاركوماها و س ــاا س ــرطاني، خصوص س

هــا در ايــن مــوارد و مشــاركت ســاير ديســپنل Multimodality Approach تــدبیر

 Imagingو   Chemo Radiotherapyو

 :هایی با عناوینميزگرد

 هاي گردن در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردنهاي جراحيتازهـ 
 هاي ناحیه سر و صورت و تدكید به تروماهاي نافذهاي آسیبتازه ـ
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 بين(برنامه علمی جراحی آندوسکوپيک )درون

 
 حسین سعیدي معهردكتر 

 
روز ماندن در اين در عصري قرار داريم كه با توجه به سرعت رشد علم و تکنولوژي نیاز به

 شود  احسا  ميمباحث بیش از پیش 

هاي جراحي از اين قاعده ترين شاخهعنوان يکي از جوانجراحي لاپاراسکوپي نیز به

هاي كنیم آخرين پیشرفتهاي گذشته سعي ميمستثني نیست  لذا در ادامه جلسات سال

 علمي در ايران و جهان را مورد بتث و بررسي قرار دهیم  

جراحي چاقي، جراحي اصلاا فت ، جراحي در زمینه جراحي عمومي مواردي هم ون 

در اعمال  رازهاي تکنولوژي و ابها و پیشرفتكولوركتال و جراحي در زمینه بدخیمي

ر مثل ـهاي تخصصي ديگهاي زيادي صورت گرفته، در ساير جراحيجراحي فعالیت

مي تهاجهاي كمهاي زنان، ارولوژي، اعصاب، گوش، گلو و بیني نیز جايگاه جراحيجراحي

ها را به اي از آنشود كه امید داريم بتوانیم گوشهبه سرعت از اهمیت ويژه برخوردار مي

 بتث و چالش بکشیم و از حضور اساتید توانمند داخل و خارج از كشور استفاده كنیم 

به امید اين كه اين جلسات سهمي هرچند كوچک در اعتلاي علم و دانش در كشور 

 داشته باشد 
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 بين(علمی جراحی آندوسکوپيک )درون برنامه

 روز اول:

 نآبین و برخورد مناسب با پیشگیري از عوارض جراحي درون ميزگرد:

 روز دوم

 هاي پانکرا توده ميزگرد:

 جراحي كیسه صفراي مشکل و پی یده ميزگرد:

 دستگاه پانکراتوهپاتوبیلیاريـ 

 روز سوم

 جراحي چاقي و متابولیک ـ 

 روز چهارم

 دستگاه گوارش فوقانيـ 

 دستگاه گوارش تتتاني ـ 

 روز پنجم

 عوارض جراحي لاپاروسکوپیک فت  ـ 

 عناوین: 

 ـ كريکولوا هاي جديد در جراحي كم تهاجمي

 جايگاه روبوت در جراحي كم تهاجمي ـ

 روش هاي نوين جراحي اندوسکوپیک ـ

  SILS و  NOTESدرجراحي كم تهاجمي ـ جايگاه

 جراحي متابولیک ـ

 هاي پیشرفته جراحي فت روش ـ

 جراحي كولوركتال و پروكتولوژيـ 

 مناري صفراوي هاي پیشرفته جراحي كم تهاجمي كبد وروش ـ

 هاي پیشرفته كم تهاجمي در جراحي زنان روش ـ

 آندومتريوزيس ناباروريـ 

 زايمان طبیعي ـ

 پیشرفته كم تهاجمي در جراحي ارولوژيهاي روشـ 

 پروستاتکتومي روباتیک ـ
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 علمی جراحی گوش و گلو و بينی برنامه

 

 شاهرخ فرزاا پوردكتر 
 

 :برنامه عنوان
 كانسرهاي اورال كاوتیتي

 ناحیه دهان و كف دهانـ 

 ناتومي جراحي گردن و دايسکشن گردنـ آ

 هاي بدخیم اورال كاويتي پاتولوژيـ 

 نتوه تصمیم گیري براي بیمار مبتلا به كنسر دهانـ 

 بازسازي زبان و قاعده زبانـ 
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 برنامه علمی جراحی دست

 
 متمدعلي اخوت پور دكتر

 
  22:24ـ  8:44، زمان: 36/43/2043 شنبهسه

 :اوین روز اولعن

 اعصاب محيطی

 چه زماني؟ چگونه؟ :عصب ـ ترمیم

 نتايج  :گرافت عصبـ 

 انتقال عصب، نتايجـ 

 اپروچ به آسیب شبکه بازويي فوقانيـ 

 اپروچ به آسیب شبکه بازويي تتتانيـ 

 اپروچ به آسیب كامل شبکه بازوييـ 

 انتقال عصب يا انتقال تاندون در آسیب اعصاب بازو و ساعدـ 

 كاندوئیت عصب:كاربرد، نتايجـ 

 زايمانيشبکه بازويي فلج : میزگرد

 هاهاي پوششی در اندامنقص
 ـ پانسمان بیولوژيک: انديکاسیون و نتايج

 انديکاسیون و نتايج :VACـ 

 گرافت پوستي: عوارض و اشتباهاتـ 

 انديکاسیون و اشتباهات فلپ سورال با پايه ديستال:ـ 

 هامديفیکاسیون فلپ شريان پوستريور اينتراسیو  وـ 

 هافلپ راديال ساعد و مديفیکاسیونـ 

 بازسازي يا آمپوتاسیون آسیب هاي شديد ساق:ـ 

 )پوشش ديفکت( كنید؟ چکبا اين بیمار  میزگرد:
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 برنامه علمی جراحی دست

 22:24ـ  8:44زمان: ، 32/43/2043 چهارشنبه

 :اوین روز دومعن

 آرنج

 عضله دو سر بازوييپارگي تاندون ديستال ـ 

 : ناپايداري روتاتوري پوستريور لترال آرنجPLRIـ 

 : ناپايداري روتاتوري پوستريور مديال آرنجVPMRIـ 

 شکستگي كرونوئیدـ 

 انديکاسیون و تکنیک جراحي آسیب لیگامان بین استخواني ساعد:ـ 

 : پنج اصل براي رسیدن به نتینه بهترTribble Triadـ 

 انديکاسیون و نتايج اينترپوزيشن آرنج:آرتروپلاستي ـ 

 فیکساسیون يا رزكسیون شکستگي كاپیتولوا:ـ 

 : انديکاسیون، تکنیک جراحيآرتروسکوپي آرنجـ 

 ـ ارائه مقالات

 شکستگي آرنجـ میزگرد: 

 هاي مچ دستآسيب
 ـ عدا جوش خوردگي شکستگي پروگزيمال اسکافوئید

 نتايج درمان استئو آرتريت قاعده شست: ـ

 هاي درمانروش شکستگي داخل مفصلي ديستال راديو :ـ 

 ـ آسیب لیگامان اسکافولونیت: درمان

 : تشخیص، درمانTFCCـ آسیب 

 DRUJـ ناپايداري مزمن مفصل 

 ـ آرتروسکوپي مچ دست: انديکاسیون، تکنیک

 ـ درمان آرتروسکوپیک كیست گانگلیوني مچ دست

 میزگرد: كین باخـ 
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 برنامه علمی رادیوتراپی انکولوژي

 
 دكتر پوريا عادلي

 
 كنگره جامعه جراحان، سالن راديوتراپي انکولوژي چهل و چهارمینبرنامه علمي 

 اول:روز 

 هاي انتظاميدانستنيـ 

 هاي درمان كانسر پستانهاي درماني و چالشـ تازه

 روز دوم:

 هاي درمان كانسر سرويکسدرماني و چالشهاي تازهـ 

 هاي درماني كانسر تخمدانهاي درماني و چالشـ تازه

 روز سوم: 

 هيكانسر ر درمان يهاو چالش يدرمان يهاتازهـ 

 ياندام يهاساركوا يدرمان يهاو چالش يدرمان يهاتازهـ 

 :چهارمروز 

 درمان كانسر ركتوا يهاو چالش يدرمان يهاتازهـ 

 كانسر معده يدرمان يهادرمان و چالش يهاتازهـ 

 :روز پنجم

 سرطان حننره يدرمان يهادرمان و چالش يهاتازهـ 

 يمغز الیگل يتومورها يدرمان يهادرمان و چالش يهاتازهـ 
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 برنامه علمی پرستاري جراحی

 

 فرشته شگرف
 

 :مقدمه

هاي بهداشتي در سراسر جهان عفونت و ساير هاي جدي سازمانامروزه يکي از دغدغه

ارتقاء سعح  موزش وه لازا است در اين راستا به نقش آباشد كعوارض بعد از جراحي مي

ها توجه ويژه خدمات مراقبتي در بیمارستان دهندگان خدمات سلامت وخصوصاادانش ارائه

ثري هاي مؤازي فرايند درماني گااسداشته و در دستیابي به راهکارهاي توسعه و روان

هاي علمي و وريهاي كاربردي و ارائه نوآاجراي پژوهش ترديد توسعه وبرداشته شود  بي

ترين متورهاي اساسي در برگزاري كنگره سراسري جامعه جراحان ايران عملي يکي از مهم

علاوه بر  استرو در نظر  باشد بدين منظور در كنگره پیششاخه پـرستاري جراحي مي

 متورهاي اصلي

 مورد توجه و بحث قرار گيرد: عناوین زیر

  ترانسفوزيون فراوده هاي خوني -3

  درمان ـ اپیدمیولوژي سرطان -6

  مانیتورينگ بیماران تتت بیهوشي و عوامل پرخعر -1

  هامديريت سندرا كمپارتمان در شکستگي -1

  خعرقانوني در مراقبت از بیماران پر پزشکي -6

  موزش خانواده(آ)مراقبت و  ملاحظات خاص در جراحي قلب كودكان -5

  هاي مقابلهفرسودگي شغلي، راه -5

 ملاحظات اخلاقي و قانوني درحفظ ايمني بیمار - 3
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 راهنماي نحوه تهيه و ارسال خلاصه مقاله

در نظر گرفته شده است و  3123ماه  ديـ آخرين مهلت براي دريافت متن كامل مقالات  3

 بررسيمقالاتي كه پس از اين تاريخ به دبیرخانه جامعه جراحان ايران ارسال شوند، غیر قابل 

 خواهند بود 

چه هر ي نويسنده مقاله وجود ندارد، اگرـ هیچ متدوديتي از نظر تعداد مقالات ارسالي برا 6

توانند به عنوان سخنران تنها يک مقاله را ارائه دهند  در صورتي كه بیش از يک از همکاران مي

توانند توسش ساير نويسندگان يک مقاله از نويسنده براي ارائه پذيرفته شد، مقالات اضافي مي

گوناگون، مقاله ارائه شوند  لازا است از ارائه معالب واحد تتت عناوين مختلف و در مقالات 

 اجتناب شود 

-ـ مقالات دريافت شده براي سه نفر از داوران كنگره كه در زمینه موضوع آن مقاله صاحب 1

شوند  چکیده مقاله باشند ارسال گرديده و براسا  امتیاز كسب شده، انتخاب يا رد مينظر مي

چاپ و نیز در پايگاه پذيرفته شده جهت ارائه در كنگره، عیناا در منموعه خلاصه مقالات كنگره 

اينترنتي جامعه جراحان ايران وارد خواهد شد  چکیده مقاله پذيرفته شده به همان صورتي كه 

كافي از  شود به چاپ خواهد رسید، لذا شايسته است كه در تهیه آن دقت لازا ودريافت مي

 خوردگي تهیه شود املايي و انشايي به عمل آمده و بدون قلمنظر 

هــاي مربوطــه اســت چکیــده مقالــه بــه زبــان فارســي و انگلیســي تهیــه و در فراـــ لــازا  1

باشـد  لعفـاا خلاصـه مقالـه فقـش در ارسال شود  نمونه اين فـرا، ضـمیمه ايـن منموعـه مي

 شـده از طريـ  دورنگـار قابـلفرا مخصوص تايـپ شـده و عینـاا ارسـال شـود  مـتن ارسـال

 اصلي فرستاده شود باشد، بنابراين خواهشمند است نسخه چاپ نمي

، اسامي نويسندگان، همکاران و متل  36ـ براي تايپ عنوان مقاله از فونت میترا با اندازه  6

 31و براي تايپ متن مقاله از فونت میترا  36با اندازه  Boldانناا پژوهش از فونت میترا 

 واژه را دربرگیرد  662استفاده شود  متن چکیده مقاله بايد حداكثر 

 وان مقاله كاملاا رسا، گويا و مختصر باشد ـ عن 5

كننده مقاله با كشیدن خش در زير ـ در صورتي كه مقاله داراي چند نويسنده است، ناا ارائه5

 آن مشخص شود 

، مختصري در مورد سابقه علمي "مقدمه )هدف("ترتیب شامل  ـ چکیده مقاله، بايد به 3

گیري ازنتايج تتقی  باشد  در قسمت و نتینه ها و بتثموضوع تتقی ، روش تتقی ، يافته

 نتايج "هايافته"خوبي بیان و در قسمت  روش انناا پژوهش به "گیريروش پژوهش و نمونه"

لازا  "گیريبتث و نتینه"ز پژوهش تا حد لازا بیان شوند  در آخرين قسمت دست آمده ابه 
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صر اما كافي صورت گیرد  از آوردن طور مختهاي به دست آمده بهگیري از يافتهاست نتینه

  خودداري شود مقالهمنابع در چکیده 

ها به پايان رسیده است، جهت بررسي ـ چکیده مقالاتي كه مراحل اجرايي و بررسي نتايج آن 6

كنگره اعلاا و نتايج پژوهش در"ارسال شود  خواهشمند است در مقاله از ذكر مواردي از جمله 

 خوداري نمايید "گردد و  مياعلاا اا يا بعد

اي و تتقیقات برعهده مسئولیت صتت معالب از نظر علمي و رعايت اصول اخلاق حرفه - 32

 است  مقاله نويسندگان

ـ جهت تسهیل در اقدامات بعدي، خواهشمند است نسخه اصلي مقاله از طري  پست  33

 سال شود كنگره ار دبیرخانهنشاني  لوا فشرده، بهالکترونیک يا همراه 

، 56شماره  خیابان وفامنش، كوي جمالي غربي )گیتي( ،میدان هروي ـ آدر  دبیرخانه: تهران
 3553561651كد پستي 

ر يا در كه تمايل داريد مقاله را به صورت شفاهي پوست ـ لعفاا در برنامه همراه ذكر نمايید 36

ارائه به صورت پوستر، لعفاا از در صورت پذيرش مقاله شما براي هر دو شکل ارائه نمايید  

 راهنماي موجود در اين منموعه استفاده نمايید 

صورت و در  مقالات پذيرفته شده براي چاپ در نشريه جراحي ايران در اولويت قرار دارند ـ 31

 تديید هیئت تتريريه نشريه، در فصلنامه به چاپ خواهند رسید 

 ضروري است  ـ ارسال متن كامل مقاله جهت ارائه آن 31

دقیقـه زمـان بـراي  6دقیقـه بـوده و در پايـان هـر برنامـه،  32ـ مدت زمان ارائه مقالـه  36

 شود پرسش و پاسخ در نظر گرفته مي

 استفاده شود  Power Pointافزار ـ لازا است جهت تهیه اسلايدهاي هر مقاله از نرا 35
 

 

 



19 

 كنگره علمي جامعه جراحان ايران چهارمینچهل و 

 3126ماه  ارديبهشت 65ـ  61

 

 

 عنوان مقاله:

 نويسندگان:

 مقدمه:

 روش پژوهش:

 ها:يافته

 گیري:بتث و نتینه
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 3155آمار بروز مرگ و میر انواع سرطان در جمعیت شهر تهران در سال 

 3155زماني سال  اجمعیت شهر تهران بزرگ توسش انستیتو كانسر با مبد ثبت سرطان براسا مقدمه: 

است  در اين برنامه ثبت سرطان زيربناي برنامه ملي كنترل بیماري سـرطان در كشـور  شدهگذاري پايه

میر انواع وجا اولین گزارش جامع علمي و مبتني بر بروز )موارد جديد( و مرگلتاظ گرديده است  در اين

  شودمي ها تلاش مستمر تهیه و گزارشپس از سال ،در اين جمعیت سرطان

اين معالعه براسا  استانداردهاي برنامه ثبت سـرطان براسـا  جمعیـت، گیري: روش پژوهش و نمونه

ها صورت گرفته اسـت  ايـن افزار ويژه و تتلیل دادهها در نراها، پردازش دادهآوري دادهشیوه فعال جمع

گانـه در سکنه شهر تهـران )منـاط  بیسـت 3155یه موارد جديد سرطان كه در سال گزارش شامل كل

 باشد شهرداري( بروز نموده و كلیه موارد مرگ ناشي از سرطان در همین مدت مي

مورد در زنان شهر تهـران بـروز  1266مورد جديد انواع سرطان در مردان و  1161در اين سال ها: يافته

، پوسـت  (%6/66) ها در بین زنان ساكن شهر عبارت بودنـد از سـرطان پسـتانترين سرطان  فراوانكرد

تـرين ( و فـراوان%5، كولون و ركتـوا ) (%5ندوتلیال )ا، خون و رتیکولو (%6/5، دهانه و جسم رحم ) (5%)

،  (%6/32، معـده ) (%33هاي پوست )سرطان :ها در بین مردان ساكن شهر تهران عبارت بودند ازسرطان

( و كولـون و %5تناسلي مردان ) ي، بیضه و ساير اعضا (%5، مثانه ) (%3و سیستم رتیکولواندوتیال ) خون

هـاي تشـخیص داده شـده در شـهر تهـران در از سـرطان %62، بیش از  3155سال    در (%6/5ركتوا )

 اند مانده در مراحل اولیه بودهمراحل تهاجمي و باقي

تـرين سـرطان ها و سرطان پوست و معـده در آقايـان شـايعدر خانم سرطان پستانگیري: بتث و نتینه

 اند سفانه اغلب در مرحله تهاجمي تشخیص داده شدهاكننده در سال بوده و متبروز

 
 كنگره علمي  چهارمینچهل و 

 جامعه جراحان ايران

  3126ماه  ارديبهشت 65ـ  61
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 :گيردارزشيابی مقالات براساس جدول زیر صورت می

 امتیاز موضوع مورد نظر و بررسي در ارتباط با مقاله

 اين مقاله يک كار تتقیقاتي است؟

 امتیاز داده شود( 62)لعفاا بین صفر تا 
2 - 62 

 گیري وجود دارد؟ها و نتینهآيا ارتباط منعقي بین موضوع، يافته

 امتیاز داده شود( 36)لعفاا بین صفر تا 
 36ـ 2

 و منعقي تنظیم شده است؟ آيا مقاله به صورت صتیح

 امتیاز داده شود( 36)لعفاا بین صفر تا 
 36ـ 2

 روش انناا بررسي صتیح و براي رسیدن به نتینه قابل اعتماد است؟

 امتیاز داده شود( 62)لعفاا بین صفر تا 
 62ـ  2

 گیري منعقي و منعب  بر معیارهاي علمي پژوهش است؟نتینه

 داده شود(امتیاز  62)لعفاا بین صفر تا 
 62ـ  2

 زمان و مکان تتقی  روشن است؟

 امتیاز داده شود( 32)لعفاا بین صفر تا 
 32ـ  2

 322ـ  2 جمع كل امتیاز

 

جدول فوق معیار اصلي در انتخاب مقالات است  با وجـود ايـن در صـورتي كـه نظـر خـاص 

 ديگري نیز داريد، لعفاا به صورت خلاصه در ذيل عنوان نمايید 

 
 
 
 
 
 

 

 ----------- دكتر
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 راهنماي ارائه مقالات به صورت پوستر

 متر باشد سانتي 362متر و پهناي سانتي 322اندازه پوستر به ارتفاع   3

عنوان مقاله در بالاي پوستر و با قلم درشت، ناا نويسنده يا نويسندگان مقاله و مركز   6

كننده پوستر را با كشیدن تر نوشته شود  لعفاا ناا ارائهعنوان با حروف كوچکمربوطه در زير 

 خش در زير ناا مشخص نمايید 

 المقدور معاب  نمونه پیشنهادي زير تهیه شود شود متن مقاله حتيتوصیه مي  1

 اندازه حروف متن بايد طوري باشد كه از فاصله يک متري به خوبي خوانده شود   1

 در متن از نوشتن علائم اختصاري غیرمعمول خوداري نمايید   6

  

 
 مقالهعنوان 

 ناا نويسنده )نويسندگان(
 :ناا موسسه، شهر

 
 ـ مقدمه و هدف 

 گیريـ روش پژوهش و نمونه

 هاـ يافته
 ـ بتث

 گیريـ نتینه

 ـ تصاوير )در صورت داشتن تصوير(

 جداول )در صورت داشتن جدول( ـ
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 كنگرهبرنامه روزهاي 
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 میزگرد عمومي سخنران مهمان افتتاحیه
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 جراحي عمومي عموميجراحي 

به
شن
دو
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 ارائه مقالات

 منمع عمومي

 انتخابات
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هار
 نا
ز و
ما
ن
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 جراحي عمومي جراحي عمومي
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 مراسم افتتاحيه

 ـ گزارش دبیر علمي جامعه جراحان ايران

 ـ بیانات رئیس جامعه جراحان ايران

 ـ مراسم سپا 
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 مجمع عمومی سالانه

 برگزار خواهد شد  32:12صبح الي 6:12منمع عمومي سالانه در روز سوا كنگره از ساعت 

 دستور جلسه:

 ـ بیانات رئیس جامعه جراحان ايران

 ـ گزارش دبیر اجرايي جامعه جراحان ايران

 ـ گزارش مالي توسش بازر 

 انتخاباتـ 

هاي جامعه جراحان ايران در جريان فعالیت ءگردد تا اعضابار برگزار ميمنمع عمومي سالانه يک 

 نظر قرار گیرد ات همکاران مورد تبادلپیشنهادات و نظر آن قرار گرفته و

گیـري همگـاني هیئـت مـديره جديـد جامعـه يبـار و در يـک رأاين منمع هر سه سال يـک 

  كندجراحان و اعضا هیئت امنا را انتخاب مي
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 نویسیروش نام

 :براي ثبت ناا در زمان كنگره

هـاي روز افتتاحیـه كنگـره و بـا مراجعـه بـه متلهـاي لـازا در توانند با توجه به راهنماييمي

 نويسي نمايند اختصاصي ناا

 هاي كنگرهنويسي در برنامههزينه ناا

  جامعه جراحان ايران ح  عضويتمبلغ 

 جامعه جراحان ايران 5651333166611126واريز به كارت 

 ريال 222/622/5

 تومان هفتصد و پنناه هزارمعادل 

 از مزايايي مانند  3123با پرداخت ح  عضويت خود تا پايان سال 

 ، دريافت رايگان فصلنامه نشريه جراحي ايران و 3126هاي بازآموزي شركت رايگان در برنامه

 مند شويد  هاي علمي به صورت پیامک بهرههاي پزشکي و اطلاع از برنامهتازه اي ازگزيده

هاي كنگــره علمــي ســالانه جامعــه جراحــان جراحــي در برنامــه هايشــركت دســتیاران تمــامي رشــته
 (نامه رسمي از بخش مربوطهباشد )با ارائه كارت دستیاري يا معرفيايران رايگان مي
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 تعاليبسمه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 معاونت آموزشي

 اداره كل آموزش مداوا جامعه پزشکي

 ناافرا درخواست ثبت

  3126ماه  ارديبشت 65ـ  61نه كنگره علمي سالیا چهارمینچهل و  عنوان برنامه: جامعه جراحان ايرانسازمان برگزار كننده: 

 سال دريافت آخرين مدرک تتصیلي: ناا:    ناا خانوادگي:

 متل فعالیت: صادره از:  شماره شناسنامه: 

 استان:

 شهرستان:
 شماره ملي:

          
 

 تاريخ تولد: ) روز، ماه، سال(
 

 نوع فعالیت: 3 1      

  قرارداري  هیدت علمي

  رسمي  آزاد

     طرا

 شماره نظاا پزشکي:

 لعفاا كلیه مدارک تتصیلي و سال اخذ آن را به ترتیب تکمیل نمايید 

 سال دريافت:  مدرک تتصیلي:

 دكترا در رشته:

 تخصص در رشته:

 تخصص دوا در رشته:

 ( در رشته:PHDدكتر )

 ساير مدارک:

 آدر  پستي منزل:

 شهرستان:  استان:

 خیابان:

 كوي:

 كدپستي ده رقمي:

          
 پست الکترونیک:

 تماس: هايشماره نام بيمارستان محل كار:

 تلفن منزل:

 تلفن معب: 

 تلفن همراه:

 تلفن متل كار:

 تلفن نمابر:

 آدر  معب:

 شهر:

 خیابان:

 كوي:

 شماره كدپستي:

 كد برنامه:

 تاريخ شروع برنامه:

 تاريخ خاتمه برنامه:

 امتیاز:

 مهر:  امضاء:

 

 

 تاريخ: 

 :2043مبلغ حق عضویت جامعه جراحان ایران سال 

 بانک كارآفرین 6320882299522245تومان؛ واریز به كارت  هفتصد و پنجاه هزارریال معادل  444/544/2

، دریافت رایگان 1041های بازآموزی از مزایایی مانند شرکت رایگان در برنامه 1041با پرداخت حق عضویت خود تا پایان سال 

 .مند شویدهای علمی به صورت پیامک بهرههای پزشکی و اطلاع از برنامهای از تازهفصلنامه نشریه جراحی ایران و گزیده
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 دریافت نشریات

هـاي پزشـکي جراحـي اي از تازهبـار و نشـريه گزيـده نشريه جراحي ايـران هـر سـه مـاه يـک

فعــال جامعــه جراحــان ايــران  ءبــار چــاپ و بــراي اعضــاعمــومي و تخصصــي هــر دو مــاه يــک 

شــود  هــر ســال در هنگــاا برگــزاري كنگــره شــماره بهــار نشــريه جراحــي ايــران و ارســال مي

هـاي پزشـکي جراحـي عمـومي و تخصصـي در اختیـار اي از تازهيه گزيـدهشماره فروردين نشـر

  گیردكنندگان متترا قرار ميشركت

درون پوشه داده شده برگه بازآموزي و پرسشنامه ارزشیابي عمومي وجود دارد كه خواهشمند 

كه كنندگان در كنگره آن را با دقت و صرف وقت تکمیل نمايند، زيرا علاوه بر ايناست شركت

هاي آينده و بررسي نظريات و سعح كیفي و كمي كنگره ءراهنماي بسیار ارزشمندي جهت ارتقا

 پیشنهادات همکاران مي باشد تکمیل آن براي دريافت امتیاز ضروري است 
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 امکانات پذیرایی و رفاهی

 )غذاهاي سرد و گرا( 31الي  31:22ناهار از ساعت 

 باشد آماده پذيرايي ميدر ساير ساعات روز نیز رستوران 

 باشد آماده ارائه خدمت مي هاسرويس در متل درب ورودي مركز همايشتاكسي 
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 هاي تجهيزات پزشکینمایشگاه

شود كه از كننده در همايش علمي جامعه جراحان ايران دعوت مياز همکاران ارجمند شركت

بازديد به  هاكز همايشطبقات مختلف مرهاي تنهیزات پزشکي و دارويي در هاي شركتغرفه

 عمل آورند 

  باشندها هر روزه و در ساعات برگزاري كنگره آماده بازديد مياين غرفه
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 گواهی شركت در كنگره

از طري  سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  3126ارديبهشت ماه گواهي شركت در كنگره 

بعد انناا كنگره صادر خواهد شد  در صورت اشکال در دريافت آن  يک هفتهپزشکي در فاصله 

ضروريست بلافاصله بعد از گذشت هفت روز دفتر مركزي جامعه جراحان ايران را معلع فرمائید  

پذير بسته شدن سايت بازآموزي كنگره امکاني بعد از اين زمان به علت هرگونه مشکل يا ادعاي

 نخواهد بود 

 برگه بازآموزي

نويسي بازآموزي را كه همراه با پوشه جامعه شود فرا نااكننده تقاضا مياز كلیه همکاران شركت

نمايند، كامل كرده و آن را در پايان هر برنامه يا در جراحان ايران در روز اول كنگره دريافت مي

ره به دبیرخانه موقت جامعه جراحان ايران مستقر در مركز همايش تتويل دهند پايان كنگ

هاي نامه)دريافت امتیاز مستلزا ارائه برگه بازآموزي در پايان برنامه يا پايان كنگره همراه با پرسش

 باشد( هر برنامه در آخر هر روز مي

  نويسي بازآموزي در صفته بعد آمده استنمونه فرا ناا
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 تعاليبسمه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 معاونت آموزشي

 اداره كل آموزش مداوا جامعه پزشکي

 فرم بازآموزي

 جامعه جراحان ايرانسازمان برگزار كننده:  جامعه جراحان ايران سالیانهكنگره علمي  چهارمینچهل و عنوان برنامه: 

 سال دريافت آخرين مدرک تتصیلي:( 32 ( ناا:6  خانوادگي:ناا ( 3

 

 متل فعالیت:( 33 ( صادره از:1  ( شماره شناسنامه: 1

 استان:الف( 

 ب( شهر:

 ج( بخش:

 ( شماره ملي:6

          
 

  زن  مرد  ( جنس: 5
 ( تاريخ تولد: ) روز، ماه، سال(5
 

 ( نوع فعالیت:36 3 1      

  هـ( پیماني  علميالف(هیدت 

  و( قراردادي  ب( آزاد

  ز( طرا  ج( رسمي

  ر( ساير  آورد( پیاا
 

 ( شماره نظاا پزشکي:3

 ( لعفاا كلیه مدارک تتصیلي و سال اخذ آن را به ترتیب تکمیل نمايید 6

 سال دريافت:  مدرک تتصیلي:

  الف( كارداني: 

 ب( لیسانس:
 ( آدر  پستي: 31 

 شهرستان:  استان:

 خیابان:

 كوي:

 كدپستي ده رقمي:

           

  ج( فوق لیسانس:

  د( دكترا:

  هـ( تخصص:

  و( فوق تخصص:

  (:PHDر( دكترا )

 ( شماره تلفن جهت تما : 31  ز( ساير مدارک: 
 

 ( امضاء متقاضي:36

 

 

 ( امضاء دبیر اجرايي و مهر متل برگزاري: 33

 ( مهر35   ( تاريخ35

 

 لعفا در اين قسمت چیزي ننويسید
  كد سازمان برگزاركننده:      كد برنامه: 

 تاريخ خاتمه:   تاريخ شروع:  امتیاز اختصاص داده شده:   

 تاريخ صدور گواهینامه:      شماره گواهینامه:

 را تکمیل فرمايید هاي نظرخواهي جهت انناا يک نظرسنتي آزادضروري است فرا(3
 (خواهشمند است متقاضیان فرا را به دقت و با خش خوانا تکمیل نمايید 6


