
 
   

 

71 

 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –هران ت
 

 هشتمین کنگره سرطان زنان   برنامه روز اول 

 (:  تخمدان2931اردیبهشت  21) چهارشنبه 

03:8 – 0388 

 افتتاحیه 3 

 دکتر طاهره اشرف گنجویی  3 دبیر علمی برنامه

رئیس اداره سرطان و مشاور معاون درمان در امور سرطان  دکتر علی قنبری مطلق 3 

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 هیئت رئیسه: دکترعبدالرسول اکبریان، دکترمریم پوررضا، دکترفاطمه قائم مقامی،  

 دکتراعظم السادات موسوی، دکترمرضیه وحید دستجردی

03:8 – 03:8 
Early detection  و نقشscreening  در کانسر

 تخمدان
 دکتر اکرم قهقایی

 دکتر سهیال سرمدی تخمدان نکات جالب درباره پاتولوژی بدخیمی های 03:8 - 03:8

 دکتر ستاره نصیری آنچه از تومورهای بوردرالین تخمدان باید بدانیم. 03:8 – 03:8

 دکتر فاطمه قائم مقامی تازه ترین الگوریتم ها در ارزیابی توده های لگنی 03:8 – 03:8

 اخواندکتر ستاره  early stageاداره تومورهای اپی تلیال تخمدان در  03:8 – 83:8:

 استراحت و پذیرایی 83:8: – 8308:

 هیئت رئیسه: دکترحشمت ا... ازهر، دکتر زهرا صراف، دکتر مجتبی قدیانی، دکترصفا نجفی، 

 دکتر زهره یوسفی

 دکتر شهرزاد شیخ حسنی مروری بر تومورهای  ژرم سل با معرفی بیمار 8308: -  388::

::318 – ::388 
ر تومورهای اپی تلیال نقش نئوادجوانت کموتراپی د

 تخمدان
 دکتر تاج السادات عالمه

 دکتر هومان سلیمانی مجد جراحی اولترا رادیکال در کانسر تخمدان 318:: – 308::
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –تهران 
 

 

::388 – ::308 

 پانل3 چالشهای تشخیصی درمانی در کانسر تخمدان با معرفی بیماران جالب 

 گرداننده3 دکتر افسانه تهرانیان

 سفندبد، دکتر هاله آیت الهی، دکتر اشرف آل یاسین، اعضا3 دکتر محسن ا

 دکتر مهری جعفری شبیری، دکتر نسیم ولی زاده، دکتر زهره کاظمی، دکتر زهرا واحدپور

 نماز و نهار 388:: – 0388:

::388 – :0388 

 
Group presentation: pre & post op care(ERAS) 

 گرداننده3 دکتر زینب نظری

 چراغی، دکترر سروری، دکترر آناهیترا طاووسری، دکترر مرریم عرامری،          اعضا3 دکتر فاطمه

 دکترررر میرررر اسرررکندری،  دکترررر علیرکرررا کالنترررر معتمرررد، دکترررر مررر ده ممرررتحن،

 دکتر راکیه السادات هاشمی

:0388 – ::388  
 در کایعات پیش سرطانی و سرطان سرویکس HPVپانل 3 چالشهای تشخیص و درمان 

 ه، دکتر فرح فرزانه، دکتر محمدحسین قادریاندکتر میترا رفیع زاد اعضا3 
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –هران ت
 

 برنامه روز دوم هشتمین کنگره سرطان زنان 

 (:  سرویکس، ولو و واژن2931اردیبهشت  29) پنجشنبه 
 

 هیئت رئیسه: دکتر طاهره اشرف گنجویی، دکترنادره بهتاش، دکتر مریم السادات حسینی، 

 دکتر میترا رنجبر، دکتر رضا شاه سیاه

03:8 – 03:8 
و کانسر مهاجم  HPV ،CINاپیدمیولوژی عفونت  

 سرویکس
 دکتر ملیحه حسن زاده 

 دکتر فرح فرزانه واکسیناسیون و نتایج واکسیناسیون در سطح دنیا 03:8 – 03:8

 دکتر سهیال امینی مقدم ژنیتال وارت 03:8 - 03:8

03:8 – 03:8 Practical Points for Cervical Squamous and 
Glandular lesions 

 دکتر بی ن منصف

03:8 – 03:8 
تازه های غربالگری کانسر سرویکس و غربالگری زنان زیر 

 سال10
 دکتر م گان کریمی زارچی

:83:8 – 03:8 
و کولپوسکوپی و  Adolescenceدر  HPVعفونتهای 

 آنوسکوپی
 Barbaraدکتر 

 پذیرایی و استراحت 83:8: – 8308:

 ال عارفی، دکتر میترا محیط، دکتر اعظم السادات مهدوی، دکتر بهناز نوریهیئت رئیسه: دکتر سهی

 دکتر هومان سلیمانی مجد جراحی الپاروسکوپی در انکولوژی زنان 8308: -  3:8::

 دکتر ملیحه عرب حفظ باروری در کانسر سرویکس 3:8:: – 3:8::

::308 – ::3:8 
بالگری سرویکوگرافی دیجیتال3  معرفی یک روش برای غر

 سرطان سرویکس
یزیدکتر علی دسترنج تبر  

::388 – ::308 

 lower genital tractپانل3  پیشگیری و درمان کایعات 

 گرداننده3 دکتر فریبا یارندی

 اعضررا3 دکتررر طرراهره اشرررف گنجررویی، دکتررر اکرررم سرریف الهرری، دکتررر فرشررته فکررور،   

 دکتر زهرا هنروردکتر پروین مصطفی قره باغی، دکتر خدیجه علمی زاده، 
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –تهران 
 

 نماز ونهار 388:: – 0388:

:0388 – ::388 

 
HPV Symposium 
 
" Managing Hpv: A new Era in patient care " 

 

 Clinical uses of HPV testing   : دکتر اعظم السادات موسوی      
 Recommendation for screening of cervical cancer   :   

 دکتر حمیده غالمی

 Triage of HPV positive patients  :   دکتر سهیال سرمدی  

 Results of HPV-Aptima testing in Iran  :   دکتر علی پوریاسین 

 Conclusion  : دکتر اعظم السادات موسوی   

::388 – :0388 

 ورک شاپ کولپوسکوپی ) وی ه ژنیکولوژیست انکولوژیستها (

 Barbaraدکتر 

 دکتر هومان سلیمانی مجد
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –هران ت
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –تهران 
 

 برنامه روز سوم هشتمین کنگره سرطان زنان 

 (:  رحم و پستان2931اردیبهشت  21) جمعه 
 

 هیئت رئیسه: دکترفرناز آموزگارهاشمی، دکتر افسانه تهرانیان، دکترحمیدرضا دهقان، 

 دکتر کیوان مجیدزاده  دکترمریم کاشانیان،

03:: – 0388 AUB Approach  در پره منوپوز وP.M.B دکتر مریم واعظی زیو هیپرپال 

 دکتر الهام شیرعلی سارکوم های  رحمی با معرفی سه بیمار  ::03 – 03:8

 دکتر ژیال عابدی اصل اصول هیستروسکوپی  03:8 – 0308

 دکتر لیال موسوی هیستروسکوپی در انکولوژی زنان 0308 – 03:8

 دکتر فریبا بهنام فر کانسر آندومتر پیشرفته و عود 03:8 – :038

0318 – 038: 
درمرران  هررا درParp inhibitor  نقررش فزاینررده هررای  

 سرطانهای زنان
 دکتر سعید رفیعی

:83:8 – 0318 

 پانل3 معرفی بیمار مبتال به کانسر آندومتر یا هیپرپالزی آتیپیک و حفظ باروری

 گرداننده3 دکتر میترا محیط

 السرادات حسرینی،   اعضا3 دکترنررگس ایرزدی مرود، دکترر سراغر صرالح پرور، دکترر مرریم          

 دکتر زهره شاهوردی، دکتر زهره یوسفی

 استراحت و پذیرایی 83:8: – 83:8:

 هیئت رئیسه: دکترنسرین احمدی نژاد، دکترمریم رحمانی، دکتر رامش عمرانی پور، 

 دکتر احمد کاویانی، دکتر محمدهاشم علوی

 دکتر معصومه گیتی یمارتازه های تشخیص در کانسر پستان با معرفی چندب 83:8: -  :830:

 دکتر آروین آرین در تشخیص کانسر سرویکس و آندومتر MRIتازه های  :830: – 3:8::
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 برنامه علمی
 های زنان ایرانهشتمیـن کنـگره سراسـری انجمن علـمی سرطان

 2931اردیبهشت ماه  21الی  21

 بیمارستان فرهیختگان –هران ت
 

 دکتر صدف علیپور رویکرد توده های پستانی با معرفی چندبیمار 3:8:: – 3:8::

 دکتر الله حاکمی اهمیت تمرینات منظم ورزشی در سالمت زنان 3:8:: – 3:8::

:1388 – ::3:8 
ر کدام بیمار مبتال به کانسر، مشاور ژنتیک الزامی است؟ د

 چگونه؟
 دکتر مسیح بهار

::388 – :1388 

 "و سرطان سرویکس  HPVسمپوزیوم  "

  مدیریت کایعات پیش سرطانی سرویکسHPV 3 دکتر فرح فرزانه 

  هرراغ غربررالگرغ سرررطان سرررویکس در جهرران و ایررران3      بررسررپ پروتکررل 

 دکتر فرزانه مشیرغ 

 هرراغ نرروین آزمایشررگاهپ و مولکررولپ تشررخیص    روشHPV و مقایسرره روش 

 DNA Base  وRNA Base 3 دکتر مسعود گرشاسبپ 

:0388 – ::388 

 هـبرنامه اختتامی

 دکتر میترا محیط 3 دبیر اجرایی برنامه 

 آقای دکتر ابطحی 3 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران 
  3آموزگارهاشرمی، دکترر نررگس ایرزدی مرود،       دکترر فرنراز   تقدیر از اساتید برترر 

 دکتر تاج السادات عالمه، دکتر فریبا یارندی

 پ وهشگران برتر3 دکتر زهره یوسفی، دکتر ملیحه عرب 

 برنامه همنوازی 

 

 نماز و نهار 0388: – 388::

 



 
 

 

18 

Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

1st Day 
8th IRSGO Congress (2nd May 2018): Ovary 

 

8:00 - 8:30 
Opening ceremony of the 
congress 

Dr. Ganjoei 
Dr. Ghanbari Motlagh A. 

Chair Persons: Dr.Akbarian A., Dr.Ghaemmaghami F., Dr.Mousavi A., 
Dr.Pourreza M., Dr.Vahiddastjerdi M. 

8:30 - 8:50 
Early detection and role of 
screening in ovarian cancer 

Dr. Ghahghai A. 

8:50 - 9:10 
Histopathological interesting 
points in ovarian malignancy 

Dr. Sarmadi 

9:10 - 9:30 
What should know about 
borderline ovarian tumors 

Dr. Nasiri S. 

9:30 - 9:50 
Latest algorithms in pelvic mass 
management 

Dr. Ghaemmaghami F. 

9:50 - 10:10 
Management of epithelial 
ovarian tumor in early stage 

Dr. Akhavan S. 

10:10 - 10:40 Break 

Chair Persons: Dr. Azhar. H, Dr. Ghadiani M., Dr. Najafi S., Dr. Sarraf Z., 
Dr.Yousefi 

10:40 - 11:00 
Case presentation of patients 
with ovarian Germ cell tumor 

Dr. Sheikhhassani Sh. 

11:00 - 11:20 
Role of neo-adjuvant 
chemotherapy in ovarian cancer 

Dr. Allame T. 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

  

11:20 - 11:40 
Recurrence of ovarian cancer 
and survival  

Dr. Hashemi F. 

11:40 - 13:00 

Panel: Challenges in diagnosis and treatment of ovarian 
cancer (case presentation) 
Director: Dr. Tehranian A. 
Members: Dr. Esfandbod M., Dr. Ayatollahi H., Dr. Aleyasin 
A., Dr. Jafari Shobeiry M., Dr. Vahedpoor Z., Dr. Kazemi Z.,  
Dr. VAlizade N. 

13:00 - 14:00 Praying and Lunch 

14:00 - 15:00 
 

Group presentation: (Pre & post-op care) ERAS 
Director: Dr. Nazari Z. 
Members: Dr Ameri M., Dr. Cheraghi F., Dr. Kalantar 
Motamed A., Dr Hashemi R.,                  Dr. Mireskandari M., 
Dr.Momtahen M., Dr. Soori A., Dr. Tavoosi A., 

15:00 – 16:00  
Panel: Diagnosis & Treatment Of HPV in Cervical Cancer 
Members: Dr.Farzaneh F., Dr.Ghaderian M., Dr.Rafizadeh M. 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

2nd Day 
8th IRSGO Congress (3rd May 2018): Cervix, Vagina 

 

Chair persons: Dr. Behtash N., Dr.Ganjoei T., Dr. Hossein M., Dr. Ranjbar M., 
Dr.Shahsia.R 

8:10 - 8:30 
Epidemiology of HPV infection 
CIN and invasive cervical cancer 

Dr. Hsanzadeh M. 

8:30 - 8:50 
Results of vaccination coverage in the 
world 

Dr. Farzane F. 

8:50 - 9:10 Genital Wart Dr. Amini Moghadam S. 

9:10 - 9:30 
Practical Points for Cervical 
Squamous and Glandular lesions 

Dr. Monsef B. 

9:30 - 9:50 
Latest screening methods of cervical 
cancer & Screening <24 years-old 

Dr. Karimi Zarchi M. 

9:50 - 10:10 
HPV infections in adolescence 
(colposcopy and anoscopy) 

Prof Barbara Moscicki A. 

10:10 - 10:40 Break 

Chair persons: Dr. Arefi S., Dr. Nouri B., Dr. Mahdavi A., Dr. Mohi M. 

10:40 - 11:10 Laparoscopy in gynecologic cancer Dr. Soleimani Majd H. 

11:10 - 11:30 
Fertility preservation in cervical 
cancer 

Dr. Arab M. 

11:30 - 11:40 
Web based digital cervicography; A 
new tool for cervical cancer 
screening 

Dr.Dastranj Tabrizi A. 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

 

11:40 - 13:00 

Panel: Diagnosis and treatment in lower genital tract lesion of 
HPV 
Director: Dr. Yarandi F. 
Members: Dr. Ashraf ganjoei T., Dr.Elmizadeh Kh., Dr.Fakoor F., 
Dr. Garebaghi P., Dr Honarvar Z. Dr. Seifollahi A. 

13:00 - 14:00 Praying and Lunch 

14:00 - 15:00 

HPV Symposium 
 

" Managing Hpv: A new Era in patient care " 

 

 Clinical uses of HPV testing   : Dr.Mousavi A. 
 Recommendation for screening of cervical cancer   :   

 Dr. Gholami H. 
 Triage of HPV positive patients  :   Dr. Sarmadi S. 

 Results of HPV-Aptima testing in Iran  : Dr. Pouryasin A. 
Conclusion  :  Dr.Mousavi A. 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

3rd Day 
8th IRSGO Congress (4th May 2018): Uterus and Breast 

 

Chair persons: Dr Amoozgar F. , Dr. Dehghan H., Dr. Kashanian M., Dr. 
Majidzade K., Dr. Tehranian A. 

8:00 - 8:15 
AUB and post-menopausal 
bleeding 

Dr. Vaezi M. 

8:15 - 8:30 Uterine sarcoma  Dr. Shirali E. 

8:30 - 8:40  The principles of Hysteroscopy Dr. Abedi Asl Zh. 

8:40 – 8:50 Hysteroscopy in uterine cancers Dr Mousavi L. 

8:50 - 9:05 
Advanced stage of endometrial 
cancer and recurrence  

Dr. Behnamfar F. 

9:05 – 9:20 
The increasing role of PARP 
inhibitors in treatment of 
gynaecological malignancies 

Dr. Rafii S. 

9:20 - 10:10 

Panel: Endometrial cancer and endometrial hyperplasia 
            (Fertility preservation and case presentation) 
 
Director: Dr. Mohit M. 
Members: Dr. Hosseini M., Dr. Izadi Mood N., Dr. 
Shahverdi Z., Dr. Salehpoor S., Dr. Yoosefi Z. 

10:10 - 10:30 Break 

Chair persons: Dr. Ahmadinejad N., Dr. Alavi M., Dr. Kaviani A., Dr. 
Omranipoor R., Dr. Rahmani M. 
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Program 
8th Congress of Iranian Society of Gynecology Oncology (IRSGO) 

 

 

Tehran, Iran, May 2-4, 2018 

 

10:30 - 10:45 
Latest diagnostic methods of breast 
cancer (case presentation) 

Dr. Giti M. 

10:45 - 11:10 
What is the newest diagnostic 
evaluation in MRI of  cervical & 
endometrial Cancer  

Dr.Arvin A. 

11:10 - 11:30 Approach to Breast Mass Dr. Alipour S. 

11:30 - 11:50 Exercise and woman health Dr. Hakemi L. 

11:50 - 12:00 
What is the Best Genetics evaluation 
in Gynecological cancer? 

Dr. Bahar M. 

12:00 - 13:00 

HPV Symposium & Cervical Cancer 
 
Dr. Farzaneh F., Dr.Garshasbi M.,  
Dr Moshiri F. 
 

 

13:00 - 14:00 Closing  

14:00 - 15:00 Praying and Lunch 
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