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همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و
چهل و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 

 30 اردیبهشت لغایت 11 تیر ماه 1400

برنـامه    علمـی وبینار

انجمن پزشکان کودکان ایران

   Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics
  &

        42 nd Memorial Congress of Professor Mohammad Gharib42

کد این برنامهدرسامانهآموزشمداومپزشکیکشور۱۶۵۰۳۹میباشد.
دارایحداکثر۳امتیازبازآموزیبرایهرروز،درمجموع۳6امتیازبازآموزیبرایدورهکاملوبینار

با همکاری شرکت ویتابیوتیکس

                                                                                                                                                        افتتـــاحیــهافتتـــاحیــه9:009:00--8:308:30
پانل شیر مادر و سالمت شیرخوار

9:00-10:00

گاهیآقای دکتر سید علیرضا مرندی چالش های تغذیه با شیر مادر: اقدامات بیمارستانی/ تبلیغات شیرمصنوعی/ فقدان آ

کسیناسیون/ داروهاخانم دکتر ناهید عزالدین زنجانی کووید 19: شیردهی/ وا پژوهش های جدید در زمینه 

آیا بیماری های مادر و شیرخوار منعی برای شیردهی هستند؟  خانم دکتر شهربانو نخعی

داروهای مجاز و غیرمجاز در شیردهی آقای دکتر علی اصغر حلیمی اصل
                                                                                  پرسش و پاسخ10:00-10:05
                                                                                      استراحت10:05-10:10

پانل تظاهرات پوستی نوزادان

10:10-11:10

معرفی مورد بیماریآقای دکتر حسین فخرایی

کاظمیان درماتیت سبوریک و اتوپیکآقای دکتر محمد 

بیماری های عفونی پوستی نوزادانآقای دکتر سید ابوالفضل افجه ای

گذرای نوزادیخانم دکتر میترا رادفر تظاهرات پوستی 

بیماری های مادرزادی پوستی نوزادانآقای دکتر علی ناصح
                                                                                  پرسش و پاسخ11:10-11:15
                                                                                      استراحت11:15-11:20

کووید 19 در مادران باردار و نوزادان پانل تازه های عفونت 

11:20-12:20

هماهنگ کنندهآقای دکتر هادی سماعی

کووید 19خانم دکتر پریسا محققی  برخورد با مادر مشکوک و مبتال به عفونت 

کووید 19آقای دکتر آرش بردبار تغذیه با شیر مادر در عفونت 

کووید 19 در نوزادانآقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار روش های تشخیصی در عفونت 

کووید 19 در نوزادانخانم دکتر نسترن خسروی درمان و پیگیری در عفونت 
                                                                                  پرسش و پاسخ12:20-12:25

www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatricsجهت ورود به وبینار اینجا کلیک نمایید

http://www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatrics


همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و
چهل و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 

 30 اردیبهشت لغایت 11 تیر ماه 1400

برنـامه    علمـی وبینار

انجمن پزشکان کودکان ایران

   Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics
  &

        42 nd Memorial Congress of Professor Mohammad Gharib42

با همکاری شرکت ویتابیوتیکس

کد این برنامهدرسامانهآموزشمداومپزشکیکشور165044میباشد.
دارایحداکثر۳امتیازبازآموزیبرایهرروز،درمجموع۳6امتیازبازآموزیبرایدورهکاملوبینار

روز دوم
 جمعه )31 اردیبهشت 1400(

کتایون خاتمی        دبیر اجرایی: آقای دکتر حامد شفق دبیر علمی: خانم دکتر 

کودکان پانل دل درد در 

9:00-10:30

کلیات دل دردآقای دکتر غالمرضا خاتمی

کودکان از نظر جراحیآقای دکتر احمد خالق نژاد دل درد حاد 

کتایون خاتمی ک و دل دردخانم دکتر  سلیا

کامبیز افتخاری زخم معده و دل دردآقای دکتر 

اپروچ به دل درد مزمنآقای دکتر حامد شفق

دل دردهای فونکسیونلخانم دکتر ماندانا رفیعی

                                                                                                       پرسش و پاسخ10:30-10:35

                                                                                                            استراحت10:35-10:40

کودکان کبد در  پانل بیماری های 

10:40-11:55

هپاتیت اتوایمیونخانم دکتر مهری نجفی

هپاتیت Aخانم دکتر فاطمه فرهمند

کبدیخانم دکتر فرزانه معتمد تفسیر تست های 

کیسه صفراخانم دکتر الهام طالچیان سنگ 

کاوه منش کبد چربخانم دکتر زهره 

                                                                                                       پرسش و پاسخ11:55-12:00

 سخنرانی آقای دکتر محمد جهانگیری، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور 
در رابطه با مالیات پزشکان و آشنایی با قوانین مربوطه و بررسی چالش های آن )پرسش و پاسخ(

www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatricsجهت ورود به وبینار اینجا کلیک نمایید

http://www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatrics


همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و
چهل و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 

 30 اردیبهشت لغایت 11 تیر ماه 1400

برنـامه    علمـی وبینار

انجمن پزشکان کودکان ایران

   Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics
  &

        42 nd Memorial Congress of Professor Mohammad Gharib42

با همکاری شرکت ویتابیوتیکس

کد این برنامهدرسامانهآموزشمداومپزشکیکشور۱۶۵۳۲۹ میباشد.
دارایحداکثر۳امتیازبازآموزیبرایهرروز،درمجموع۳6امتیازبازآموزیبرایدورهکاملوبینار

روز سوم
 پنجشنبه  )6  خرداد  1400(

پانل زردی نوزادان

9:00-10:15

کلیات آقای دکتر سید علیرضا مرندی
علل زردی در نوزادانآقای دکتر محمدرضا آرامش

اصول فتوتراپیآقای دکتر یداهلل زاهد پاشا

کاظم سبزه ای فتوتراپی در منزلآقای دکتر 

تعویض خونآقای دکتر موسی احمدپور

                                                                                                 پرسش و پاسخ10:15-10:20

                                                                                                      استراحت10:20-10:25

سخنرانی ها

تست های سرم مادر برای تشخیص قبل از تولد، بایدها و نبایدهاآقای دکتر فریدون مجتهدزاده10:25-10:40

کدیور10:40-10:55 اهمیت غربالگری در سالمت نوزادانخانم دکتر ملیحه 

سندرم داونآقای دکتر محمد هادی امیریان10:55-11:25

                                                                                                 پرسش و پاسخ11:25-11:30

                                                                                                      استراحت11:30-11:35

پانل تربیت در دوره نوزادی

11:35-12:35

کرانیال نوزادانآقای دکتر محمد زنوزی راد تاثیر شیردهی مادران در تکامل اعصاب 

نقش والدین در تکامل مغز شیرخوارانآقای دکتر فریبرز درتاج

مراقبت خانواده محور در بخش مراقبت ویژه نوزادانآقای دکتر محمد حیدرزاده

رژیم حسی حرکتی در نوزادان و ارتباط آن با تکامل سیستم عصبیخانم دکتر سپیده نازی

                                                                                                                  پرسش و پاسخ12:35-12:40

www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatricsجهت ورود به وبینار اینجا کلیک نمایید

http://www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatrics
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