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Time Session Topic Presenter 

8:00-8:05 Welcome & Overview the Workshop 

 

Prof.Behtash.N 

8:05-9:00 Clinical trial in Iran 

 

Prof.Malekzadeh.R 

9:00-9:30 challenges in cancer research 

 

Prof.Akhondzadeh.Sh 

9:30-10:00 How we can get a good research? 

 

Dr .Kabiri.P 

10:00 – 10:30 Introduction to Purpose & Principles of GCP according to the 

International Conference on Harmonization 

 

Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

10:30 – 10:45  Ethical Codes: The Declaration of Helsinki 

 Informed consent 

  

Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

10:45– 11:30 Clinical Trial Players and their Roles & Responsibilities in Clinical 

Research: Sponsors, Investigators, Ethics Committees, CRO 

 

Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

11:30 – 11:45 Break 

11:45 – 12:30 Features of clinical Trial:   

CT design, CT end Points and outcomes, Randomization, Blinding, 

Sample size, Trial Phases 

 

Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

12:30 – 12:45  Site logistics and organization 

 Study nurse and visit planning 

 Practicalities of IMP management and document archiving 

 Recruitment strategies, patient follow up, patient motivation 

and patient advocacy 

Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

12:45 – 13:00 Data Management and CRF Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

13:00 – 13:20 the result of multi-central research about cancer  

 

Dr.Ghaderi.M 

13:20 – 14:15 Lunch 

14:15 – 15:00 Safety reporting in Clinical Trials Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

15:00 – 15:20 Maintaining essential documents Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

15:20 – 15:40 Clinical Trail Agreements Prof.Shepherd  

Prof. Paul A. Keown 

15:40 – 16:00 Overview of Local Regulatory Regulations & their Application 

 

Tentative 

16:00 – 16:30 Q & A 

 End of the session (Wrap Up) 



 

  

   

 سرویکس، ولو و واژن :(3159اردیبهشت  8) برنامه روز اول کنگره 
 

 اعظم السادات موسویدکتر دکتر مریم کاشانیان، ، قامیمفاطمه قائم دکتر مریم السادات حسینی، دکتر دکتر اشرف آل یاسین،  :هیئت رئیسه

 8:88 – 8:18 طباطبایی محمود دکتر سید: مراسم افتتاحیه

 8:18 – 8:59 غربالگری سرطان سرویکس  گایدالین های موجود در کریمی زارچیمژگان  دکتر 

 8:59-5:88 واکسیناسیون دکتر فرح فرزانه

 5:88-5:39 (یاسپکتروسکوپ)تازه های کولپوسکوپی بهنام فر دکتر فریبا

 5:39 – 5:98 غربالگری و واکسن  دکتر پرویز هنجنی

 CIN 38:39 – 5:98 درمان  دکتر پرویز هنجنی

 38:39 – 38:18 پذیرایی و استراحت

 دکتر نرگس ایزدی مود،  دکتر هاله آیت الهی، دکتر ناهید خداکرمی، دکتر تقی رازی، دکترمسعود عضدی، دکترپرویز هنجنی: هیئت رئیسه          

 38:18 – 38:98 زگیل های تناسلی دکتر ستاره  اخوان

 38:98 – 33:18 کنسرواتیو کانسر سرویکسدرمان جراحی  دکتر مسعود عضدی 

 HPV 33:98 – 33:18تازه های  دکتر مزدک مومنی

 Avestin  31:38 – 33:98نقش نئوادجوانت کموتراپی در درمان کانسر سرویکس و  نجفی دکتر صفا

 دکتر خدیجه علمی زاده، دکتر مهرانگیز زمانی

 دکتر مهتاب بیرانوندی

Breaking news in cervix 
 

31:18 – 31:38 

 معرفی سه بیمار جالب : Pre-invasiveو  Invasive بیماریهای: پانل

 دکترفریبا یارندی: گرداننده پانل

دهقان منشادی، دکتر سهیال سرمدی، دکتر زهره شاهوردی،  دکتر ایزدی مود، دکتر ناهید خداکرمی، دکتر حمیدرضا: اعضای پانل

 طباطبایی فر، دکتر مسعودعضدی، دکتر پرویز هنجنی، دکتر زهره یوسفیدکتر الهام شیرعلی، دکتر مرتضی 

31:18 – 31:18 

 31:18 – 35:18 نماز و نهار

 خونریزی و ترومبوفلبیت: انکولوژی زنان جراحیاعمال مدیریت عوارض مهم حین و پس از : پانل

 دکتر افسانه تهرانیان: گرداننده

 زینب نظری، دکترمهروزملک، دکترکالنترنی، دکترمحمدفرانوش، دکترعلیرضادکترخابابایی،محمدرضا دکتردکترهاله آیت الهی،: اعضا

39:18 – 35:18 

                                   HPVسمپوزیوم 

 دکتر اعظم السادات موسوی، دکتر فریبایارندی  : گانگردانند 

 ین، دکتر میترا رفیع زاده، دکترشیرین گودرزی،دکتر مژده ممتحندکترنرگس ایزدی مود، دکتر آذراحمدزاده، دکترعلی پوریاس: اعضا

30:88 – 39:18 



 

  

 و پستان حم ر(: 3159اردیبهشت  5) برنامه روز دوم کنگره

 دکتر زینب نظری: گرداننده

 دکتر یارندی دکترمحیط، دکترگنجویی، ،دکترعرب دکتر اخوان، دکتربهنام فر،: جالب بیمارانمعرفی 

دکتر میترا مدرس  ، دکتر مزدک مومنی، دکترفاطمه قائم مقامی ،دکتر مسعودعضدی ،دکتر نادره بهتاش: با حضور

 دکتر اعظم السادات موسوی، دکترپرویزهنجنی   ی،گیالن

8:88 – 0:88 
Sunrise meeting: 

 Time with professor  

   قره خانیدکتر  مرتضی طباطبایی فر،دکتر  دکتر ملیحه عرب، ملی، منیژه سیاحدکتر  دکتر زهرا رئوفی،  دکتر مریم رحمانی، : هیئت رئیسه

 8:88 – 8:18 زنان پرخطر در ابتال به کانسر آندومتر دکتر ملیحه حسن زاده

 8:18 -8:58 اداره زنان جوان با کانسر آندومتر  دکتر ملیحه عرب 

 8:58-5:88 متفورمین و کانسر آندومتر ادیبمحمد مهدی دکتر 

 5:88-5:18 ها در درمان ادجوانت در کانسر آندومترچالش هاشمی فرناز آموزگاردکتر 

 5:18 – 5:58 در کانسر پستان نقش تصویربرداری دکتر معصومه گیتی

 5:58 – 38:38 (لیومیوسارکوم)سارکوم های آندومتر هنجنی پرویزدکتر 

 38:88 -38:18 پذیرایی و استراحت

 ، دکتر مژده ممتحن، دکتر بیتا کالغچیقدیانیدکتر فرح فرزانه، دکتر مجتبی دکتر تقی رازی، ازهر، ... دکتر حشمت ا: هیئت رئیسه

 Role of laparoscopic versus robotic surgery in gynecology عضدی مسعوددکتر 

 
33:88 – 38:18 

 33:88 – 33:38 با الپاروسکوپی رادیکال هیسترکتومی در کانسر آندومتر دکتر اعظم السادات مهدوی

 Stromal sarcoma 33:18 – 33:38 دکتر مزدک مومنی

 What's new about breast image guided core needle biopsy 33:98 – 33:18 مریم رحمانیدکتر 

 شیخ حسنیدکترشهرزاد، دکتر فاطمه چراغی

 قادریمهران دکتر ی، سامیه کریمدکتر 

Breaking news in endometrial cancer 31:18 – 33:98 

       Genital tract cancer survivor: پانل

 میترا محیطدکتر : گرداننده

 دکتر منیژه سیاح ملی،   ،دکتر فیروزه رئیسیبیداری، دکترحزینی، علی دکتردکتر طاهره افتخار، دکتر آزاده اکبری، : اعضا

  نجفی دکترصفا طهماسبی،مامک دکتر  صراف، دکتر زهرا         

31:18 – 31:18 

 31:18 – 35:18 نماز و نهار

 سمپوزیوم کولپوسکوپی                          

 دکتر ستاره اخوان: گرداننده

 مریم واعظیدکترنیلی مهرداد، دکترپروین مصطفی قره باغی، دکترشاه سیاه،  دکتررضاپاک نیت، دکترمهناز دکتراخیانی، :اعضا

30:88 – 35:18 



 

 

 تخمدان(: 3159اردیبهشت  38) برنامه روز سوم کنگره

، دکتر مزدک مومنی عضدیدکترمسعود

 دکترپرویز هنجنی 

آموزشی از  انکولوژی -ژنیکولوژی برنامه هایپرسش و پاسخ درمورد 

 آمریکا

 دکتر ملیحه حسن زاده: گرداننده

8:88 – 0:88 
Sunrise meeting: 

 Time with professor 

 واسعیدکتر دکتر فاطمه قائم مقامی،  دکترفرشته فکور، دکتر احمدعامری،اشرف گنجویی،  طاهرهدکتر: هیئت رئیسه

 8:88 – 8:38  (ژنتیک)در ابتال به سرطان تخمدان شناسایی زنان پرخطر فیروزه السادات هاشمیدکتر 

 8:38 – 8:18 (و سونوگرافی مارکر تومور)کانسر تخمدان ارزیابی ریسک  راضیه السادات هاشمیدکتر 

 8:18 -8:58 در کانسرهای ژنیکولوژی جراحی های ناقصاداره  دکتر فاطمه قائم مقامی

 8:58-5:18 کانسر تخمداندرمان های نوین روش ر پرویز هنجنیدکت

 5:18 – 38:38 پریتونئال کموتراپیاینترا دکتر مزدک مومنی

 38:38 -38:18 پذیرایی و استراحت 

 هاشمیدکتر راضیه السادات  رستمی،... نعمت ادکترحمیدرضادهقان منشادی، دکتردکتر ادیب، محسن اسفندبد، دکتر :رئیسه هیئت

 38:18 – 38:98 (در سقط و پس از زایمان ترم BHCGاندیکاسیون کنترل ) GTNتازه های  دکتر طاهره اشرف گنجویی

 38:98 – 33:38 غیر اپی تلیالی تخمدان تومورهای تازه های دکتر مهری جعفری شبیری

 33:38 – 33:18 در کانسر تخمدان                                                         PARP inhibitor امیدرضاییدکتر 

 Laparpscopic lymphadenectomy and ovarian cancer debulking  31:88 – 33:18 عضدی مسعوددکتر

 تخمدانکانسر : پانل

 طاهره اشرف گنجوییدکتر: گرداننده

                        دکتر عباس علی بخشی، دکترمسعودعضدی،عامری،  محسن اسفندبد، دکتر مریم رحمانی، دکتر احمددکتر: اعضا

  پرویزهنجنی دکتردکتر فاطمه نیلی،  دکتر مزدک مومنی، دکترفرشته فکور، 

31:88 – 31:88 

 دکتر اکرم قهقائی

  دکتر زهره کاظمی                                                                                                               

  دکتر شیرین گودرزی

 

Breaking news in ovarian cancer  
31:18 – 31:88 

 

 

 (جوان برتر پژوهشگرتقدیر از پیشکسوتان و ) اختتامیه

 دکتر عبدالرسوال اکبریان، دکتر اشرف آل یاسین، دکترمریم پوررضا، دکتر دوایی، : با حضور

 ، دکتر مرضیه وحید دستجردی، دکترعطریمعتمد دکتر کالنتر              

35:88 – 31:18 

 31:18 – 35:18 نماز و نهار


