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خــدای را ســپاس مــی گوییــم کــه یکبــار دیگــر برگــزار کننــده همایــش ســاالنه آســیب شناســی در کشــور ایــران هســتیم. در کشــوری 
کــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی آن بجــای ارائــه الگوهــای مناســب ارائــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــه مــردم، بدنبــال 

پاســخگویی بــه درخواســتهای غیــر علمــی افــراد بــدون صالحیــت علمــی بــرای اخــذ تخصــص در پزشــکی اســت.

 بــی شــک دو ســال گذشــته پــر تنــش تریــن ســالهای حیــات رشــته پاتولــوژی در تاریــخ ایــن رشــته مــادر طــب بالینــی بــوده اســت. دو 
ســال مواجهــه بــا تهدیدهــای ریــز و درشــت بــرای نابــودی پاتولــوژی در کشــور ایــران آنچنــان بــاری را بــه جامعــه پاتولوژیســت هــا وارد آورده 
اســت کــه متاســفانه اســاتید و دانشــمندان ایــن رشــته بجــای آنکــه وقــت ارزشــمند خــود را وقــف تحقیــق و آمــوزش در زوایــای متعــدد ایــن 
رشــته کننــد، دایمــا مــی بایســت بدنبــال اثبــات وجــود خورشــید بــرای کســانی باشــند کــه چشــم را بــر واقعیــت بســته انــد و بــرای منافــع 

صنفــی و مــادی نمــی تواننــد شــاهد پیشــرفت روزافــزون رشــته پاتولــوژی در کشــور باشــند و کمــر بــه نابــودی آن بســته انــد.

امــا خوشــبختانه بــا وجــود تمــام تهدیدهــا و ضربــه هایــی کــه در دو ســال گذشــته شــاهد آن بــوده ایــم، پاتولــوژی همچنــان زنــده اســت و 
زنــده خواهــد مانــد و نشــان زندگــی و پویائــی ایــن رشــته همیــن همایــش پــر شــکوه آســیب شناســی اســت کــه فرصتــی اســت بــرای ارائــه 

آخریــن دســتاوردهای علمــی و تبــادل نظــر متخصصیــن رشــته هــای مختلــف بــا پاتولوژیســت هــا. 

اینجانــب بــه نمایندگــی از اعضــای هیئــت هــای علمــی و اجرایــی همایــش هفدهــم مقــدم کلیــه اســاتید و همــکاران بــه ایــن گردهمایــی 
بــزرگ پاتولوژیســت هــا را گرامــی مــی دارم مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از برگــزار کننــدگان همایــش هفدهــم آســیب شناســی ابــراز 

مــی دارم.

به نام آنکه جهان هستی از او یافت

دکتر فرید کرمی
رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

سی
شنا

ب 
سی

ن آ
جم
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ــدگان و  ــرکت کنن ــی ش ــدارم و از تمام ــی می ــت را گرام ــرم پاتولوژیس ــکاران محت ــی و هم ــتادان گرام ــدم اس ــدا مق در ابت
ســخنرانان هــم وطــن و همچنیــن اســتادان محتــرم خــارج از کشــور کــه در ایــن همایــش حضــور یافتــه و از تجربیــان خویــش 
ــن همایــش موقعیــت مناســب  ــدوارم کــه ای ــم. امی ــغ نمــی فرماینــد سپاســگزاری مــی نمای ــه همکارانشــان دری ــال آن ب و انتق
ــد کــه حاصــل  ــی فراهــم نمای ــات علمــی و تجرب ــادل اطالع ــوار جهــت تب ــدگان و اســتادان بزرگ ــرای همگــی شــرکت کنن را ب
ــی  ــی در تشــخیص و درمــان هــدف نهای ــژوه باشــد. پیشــرفت و تعال ــش پ ــش و مهــارت شــرکت کننــدگان دان آن افزایــش دان
چنیــن گردهمایــی اســت کــه امیــدوارم در آینــده نیــز همچــون گذشــته در سراســر کشــور محقــق شــود. هــر ســاله بســیاری 
از پاتولوژیســت هــای کشــور جهــت دریافــت و تبــادل آخریــن اطالعــات بــه روز پاتولــوژی دنیــا در همایــش هــای ایــن انجمــن 
شــرکت نمــوده انــد و ایــن همایــش همــواره بــه عنــوان یــک همایــش مهــم در بحــث و تبــادل در آخریــن دســتاوردهای علمــی 

پاتولــوژی دنیــا مــورد توجــه اســت.

امیــد اســت در آینــده نزدیــک توســعه طــب آزمایشــگاهی و توســعه دانــش پاتولــوژی و حضــور موثــر همــکاران پاتولوژیســت 
در ارتقــاء نظــام ســالمت و ارائــه خدمــات شایســته در سرتاســر ایــن گیتــی را شــاهد باشــیم.

مجــددا از تشــریف فرمایــی تمامــی اســتادان پیشکســوت و تمامــی همــکاران  گرامــی کــه قبــول زحمــت فرمودنــد، قدردانــی 
مــی نمایــم و همچنیــن از تمامــی همکارانــی کــه در برگــزاری ایــن همایــش همــکاری داشــته انــد و بــه ویــژه هیئــت مدیــره 
انجمــن آســیب شناســی، کمیتــه علمــی، دبیرعلمــی و دبیــر اجرایــی ، داوران و تمــام همکارانــی امــور اجرایــی کــه در برگــزاری 

باشــکوه ایــن همایــش مــا را همراهــی نمــوده انــد، سپاســگزاری نمایــم.

با نام و یاد خدای مهربان

دکتر ویجندا کومار
رئیس هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
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از طــرف انجمــن آســیب شناســي ایــران ضمــن خوشــامدگویي بــه هفدهمیــن همایــش ســالیانه آســیب شناســي و طــب آزمایشــگاه امیدواریــم ایــن همایــش در 
جهــت ارتقــاء علمــي و عملــي همــکاران گام مفیــدي برداشــته و رضایتمنــدي شــرکت کننــدگان را در پــي داشــته باشــد. بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون و گســتره 
اطالعاتــي دانــش پاتولــوژي مــا معتقدیــم کــه بــه عنــوان پاتولوژیســت کوشــش خــود را نــه تنهــا در زمینــه  عملــي پاتولــوژي در کار روزانــه بلکــه در زمینــه  فعالیتهــاي 
علمــي کــه در نهایــت  منجــر بــه بهبــود  وضعیــت  بیمــاران مــي گــردد بــه کار گیریــم و خــود را مســئول بدانیــم. لــذا در جهــت احقــاق اهــداف فــوق تمامــي تــالش 
ــا   ــی و تشــریحی  را ب ــه آســیب شناســی بالین ــن دســتاوردهاي علمــي در زمین ــي و خارجــي آخری ــا همــکاري اســتادان برجســته داخل ــا ب ــه کار بســته ت خــود را ب

برگــزاري میزگــرد هــا، کنفرانــس هــاي تخصصــي، ســخنراني هــاي کلیــدي و برگــزاري اســالید ســمینارها برایــن مهــم دســت یابیــم.

مجلــه                                                                               برتــر  مقــاالت  همایــش،  برتــر  مقــاالت  معرفــی  بــا  دبیــری  و  بهــادری  اســتادان  جشــنواره  بــار  ســومین  بــرای  همایــش  ایــن  در 
Iranian Journal of Pathology و ســایر مجــالت مرتبــط، کتــب برتــر در زمینــه پاتولــوژی، همــکاران برنامــه هــای بازآمــوزی و نفــرات اول بــورد برگــزار میگــردد. 
در همایــش امســال بــا راه انــدازی بخــش ویــژه دانشــجویی حضــور فعــال دانشــجویان جــوان و پژوهشــگر را در ارائــه مقالــه شــاهد هســتیم. ضمنــا جهــت آشــنایی 
دانشــجویان بــا مشــارکت گروهــی آنــان در طــی دو روز کارگاه مقالــه نویســی همــراه بــا ارائــه مقــاالت مرتبــط ، مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد. جهــت بهــره 
گیــري هرچــه بیشــتر همــکاران پاتولوژیســت امســال خالصــه ســخنراني و برنامــه اســاتید در ویــژه نامــه نشــریه  پاتولــوژي )شــماره پیاپــی 70( و خالصــه مقــاالت 
در ویــژه نامــه مجلــه انگلیســی Iranian Journal of Pathology در اختیــار کلیــه همــکاران قــرار خواهــد گرفــت. در ایــن همایــش مقــاالت متعــددي توســط 
همــکاران بــه دبیرخانــه انجمــن ارســال گردیــد کــه توســط اســتادان برجســته در گرایــش هــاي مختلــف آســیب شناســي مــورد داوري قــرار گرفــت کــه بــه دلیــل 
ذیــق وقــت اکثریــت مقــاالت بصــورت پوســتر و بــه شــیوه الکترونیــک ارائــه مــي گــردد. در ســال جــاری بــا توجــه بــه بخشــنامه اداره کل آمــوزش مــداوم مبنــی بــر 
شــرکت همــکاران صرفــا در یــک برنامــه در هــر روز، بــا پیگیــری مســتمر دبیــران همایــش بــه کســب حداکثــر امتیــاز ممکــن در ایــن همایــش امــکان پذیــر گــردد. 

 مــورد امتنــان اینجانبــان خواهــد بــود تــا همــکاران محتــرم بــا رهنمودهــای خویــش مــا را در هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن همایــش و همایــش هــای ســالهای 
آتــی راهنمایــی نماییــد . در انتهــا از طــرف کمیتــه علمــي و اجرایــي از تمامــي عزیزانــي کــه مــارا در ایــن راه یــاري نمودنــد بــه ویــژه ســخنرانان محتــرم و دبیــران 
برنامــه هــا و همــکاران دبیرخانــه همایــش و نهادهــای همــکار بــه ویــژه ســازمان انتقــال خــون ایــران سپاســگزاري نمــوده و امیدواریــم بــا حضــور گســترده متخصصــان 

آســیب شناســی و ســایر رشــته هــای بالینــی و علــوم آزمایشــگاهی و کارشناســان ایــن همایــش پربارتــر از هــر ســال برگــزار گــردد.

به نام خدا

دبیر اجرایي کنگره
دکتر حسین دارآفرین

دبیر علمي کنگره
دکتر تینا شوشتری زاده
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پارس
آزما

نانو
مهر

الکترونیک پزشکی
پیشرفته

تجهیزات
سنجش

آوانیکا
آیتک

هوشمند
فردآور آبساز نگین

گستر
طب ابزار

آسیا
سپهر
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ف فرما

طب
پویا

احراز
آراد

تجهیز
آزما

پارسا
فن

آزمون

رویان
تجهیز
آزما

سرویس
بهداشتی

پارس
پیوند

اطالعات

سرویس
بهداشتی

نقشه غرفه های همکف مرکز همایش های رازی

ی
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پارس
پیوند

پارس
پیوند

نما
راه

پارس
ژن

کاوش پسند نوین

پیشگام ایرانیان
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دارستان
صنعت

پنتا

نیما
پویش
طب

آالن
تجهیز

فردآور پیشرو
تشخیص

تجیزات پزشکی
پیشرفته فن آوری

آزمایشگاهی

فرادید پرداز
پارس

رابط
امین

بین الملل

آریا
فرد
آزما نوین

تشخیص

پارسیان
آز

طب ایده آل تشخیص
سامان تجهیز

وستا تجهیز پارت

فراز طب
تجهیز

طب ابزار
آسیا

طب ابزار
پیشتاز طبفرتاش دادآسیا

زمان

رش پارساکبریه
پادینا تشخیص

ایرانیان

گارنی
ریز

پرداز
پارسیان

طب
زمان

آزما
شناسان

آریا

پیشرو دانش
کار

روژان آزما
فراپژوه گستر

پریان
طب

پاوند آب
آرمین طب

نوین

ی
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ن پ

سال

پارس
پیوند

پارس
پیوند

پارس
پیوند

نقشه غرفه های همکف مرکز همایش های رازی

نما
راه
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هستران
طب

پویان
طب
خادم

عالمه
رایانه
صنعت

سالن
شماره

2

سالن
شماره

امور ثبت نام همایش3

نمازخانه گالری
سنگ

تهرانی
تشخیص 

بافت
آراژن

آترین
طب

پارسیان

دید
سبز

سرویس
بهداشتی

سرویس
بهداشتی

پادتن
دانش

ره آورد
پرند

سینا دژ
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آریا سیستم
جم

توسعه
تجهیز
کازما

رعد
طب

بیونیک سپند سیستم
دانش پویان

کروم تک آسیاهیراب طب

نورگیر

سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی

نوین
گستر

آریا مبنا
تشخیص

اروم
تجهیز
افق

آریو
نیک

آروین
پژوهان

نور

نقشه سالن های طبقه اول مرکز همایش های رازی

نما
راه

پذیرایی
آرامیس
ترخیص

دانشگاه
خاتم

االنبیاء

بنیان

محل ارائه
اسالید

سخرنانان
VIP
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	 اعضــای محتــرم کمیتــه علمــی و ســخنرانان جهــت دریافــت کارت بــه واحد
ــه نمایند. ــه مراجع دبیرخان

	 ــرکت در ــت ش ــرم ، جه ــخنرانان محت ــی و س ــه علم ــرم کمیت ــای محت اعض
مجمــع و انتخابــات، الزم اســت حــق عضویــت بــه مبلــغ 300/000 ریــال را در 
واحــد دبیرخانــه یــا واحــد امــور مالــی پرداخــت و کارت جدیــد دارای بارکــد 

مربوطــه و شناســه شــرکت در انتخابــات را دریافــت نماینــد.

	 ســخنرانان محتــرم جهــت تحویــل اســالید حداقــل دو ســاعت قبــل از ارائــه
ســخنرانی ، اســالید خــود را بــه صــورت پاورپوینــت بــه محــل ارائــه اســالید 
ــل  ــب VIP تحوی ــه اول( جن ــف) طبق ــه روی همک ــع در طبق ــخنرانان واق س

نماینــد.
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

مراحل ثبت نام حضوری در همایش :	 

 1- دریافت فرم ثبت نام از واحد توزیع فرم
 2- واریز وجه ثبت نام در واحد امور مالی

 3- مراجعه به یکی از ایستگاه های صدور کارت 
 4- مراجعه به واحد هدایا جهت دریافت کیف و برنامه همایش

5- فقط همکاران پاتولوژیست و متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی، باید پس از این 
مرحله به واحد عکاسی و صدور کارت عضویت انجمن مراجعه نمایند. 

مراحل دریافت کارت ثبت نام شدگان در سامانه آموزش مداوم :	 

ــه  ــتقیما ب ــش مس ــرکت در همای ــت کارت ش ــت دریاف ــد جه ــوده ان ــام نم ــت ن ــل ثب ــه از قب ــی ک ــرکت کنندگان ش
ــا جهــت دریافــت کیــف و برنامــه مراجعــه مــی نماینــد.  ــه واحــد تحویــل هدای ایســتگاههای صــدور کارت و ســپس ب
ــن  ــس از ای ــد پ ــوم آزمایشــگاهی، بای ــرای عل ــوم آزمایشــگاهی و دکت ــن عل ــکاران پاتولوژیســت و متخصصی ــط هم )فق

ــد.( ــه نماین ــن مراجع ــت انجم ــد عکاســی و صــدور کارت عضوی ــه واح ــه ب مرحل

مراحل ثبت نام کارت اعضای کمیته علمی 	 

محل ثبت نام و دریافت کارت : کانتر ورودی مرکز همایش واقع در طبقه همکف، جنب نگهبانی

ثبت نام و دریافت کارت شرکت در همایش
محل:  دبیرخانه واقع در طبقه زیر همکف
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هزینه ثبت نام همایش و کارگاه های آموزشی

همایش

2/500/000 ریالمتخصصین آسیب شناسی
1/200/000 ریالسایر متخصصین

700/000 ریالکارشناسان و پزشکان عمومی و...
300/000 ریالدانشجویان

300/000 ریالکارگاه مدیریت کیفیت ) جهت متقاضیان دریافت گواهی(

کارگاه هموویژالنس
150/000 ریالمتخصصین و دکترا

100/000 ریالکارشناس ارشد ، کارشناس و...

کارگاه آمار در آزمایشگاه
150/000 ریالمتخصصین و دکترا

100/000 ریالکارشناس ارشد ، کارشناس و...
رایگاندانشجویانکارگاه مقاله نویسی)  در صورت ثبت نام در همایش(

150/000 ریالمتخصصیناسالید سمینار پاتولوژی گوارش
100/000 ریالدستیاران

150/000 ریالمتخصصیناسالید سمینار پاتولوژی زنان 
100/000 ریالدستیاران

رت
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

انجمن آسیب شناسی ایران برای تمامی اعضای انجمن که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند اقدام به صدور کارت عضویت می نماید.

مراحل صدور کارت عضویت و یا تمدید کارت عضویت برای همکارانی که در همایش ثبت نام کرده اند: 

1-ثبت نام در همایش هفدهم یا تایید پرداخت حق عضویت در واحد مالی )واقع در طبقه زیر همکف(

2-تکمیل فرم دو منظوره ثبت نام همایش و عضویت انجمن آسیب شناسی ایران

3-مراجعه به ایستگاه شماره یک، واحد عکاسی جهت گرفتن عکس پرسنلی به صورت دیجیتال

4-مراجعه به ایستگاه شماره دو، جهت تایید نهایی اطالعات فردی

5-مراجعه به ایستگاه شماره  سه جهت چاپ و صدور کارت عضویت

 مراحل صدور کارت عضویت و یا تمدید کارت عضویت برای کمیته علمی: 

 1- پرداخت حق عضویت در طبقه همکف، کانتر ورودی، جنب نگهبانی، دبیرخانه انجمن

 2- تکمیل فرم ثبت نام 

 3- مراجعه به ایستگاه شماره یک، واحد عکاسی جهت گرفتن عکس پرسنلی به صورت دیجیتال

 4- مراجعه به ایستگاه شماره دو، جهت تایید نهایی اطالعات فردی

5- مراجعه به ایستگاه شماره  سه جهت چاپ و صدور کارت عضویت

IAP راهنمای واحد صدورکارت عضویت هوشمند انجمن آسیب شناسی ایران و کارت

رت
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صدور کارت عضویت فقط برای پاتولوژیست های ثبت نام شده در کنگره رایگان بوده اما برای پاتولوژیستهای عضو کمیته علمی و دیگر افراد ، 
مشمول دریافت حق عضویت خواهد بود.

از آنجا که واحد صدور کارت در هر سه روز برگزاری کنگره فعال می باشد، لطفا برای دریافت کارت عضویت در محل مربوطه ازدحام نفرمایید.

 مطابق اساسنامه انجمن، تمامی همکاران پاتولوژیست به عنوان عضو پیوسته و سایر همکاران متخصص و دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان 
عضو وابسته می توانند در این واحد اقدام به دریافت کارت عضویت )وابسته( نمایند.

   IAP مراحل صدور کارت عضویت

 1-  پرداخت حق عضویت در طبقه همکف، بخش مالی

 2-  تکمیل فرم ثبت نام

 3-   مراجعه به ایستگاه شماره یک، واحد عکاسی جهت گرفتن عکس پرسنلی به صورت دیجیتال

 4-   مراجعه به ایستگاه شماره دو، جهت تایید نهایی اطالعات فردی

5-   مراجعه به ایستگاه شماره  سه جهت چاپ و صدور کارت عضویت

 ) الزم به ذکر می باشد : 
در صورتی که سال گذشته کارت عضویت خود را دریافت نموده اید  فقط کافی است تا هولوگرام بر روی کارت شما  نصب گردد. (
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افتتاحیه و مجمع

   Clinical Chemistry

Management

GYN Pathology

Hematology

GI Pathology

 Bone & Soft Tissue

Cytology

Molecular Pathology

Breast

 Special Techniques

Blood Bank

Other

Students
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
گاه

ک ن
ر ی

ه د
وزان

ه ر
نام

بر

روز چهارشنبه 94/9/4

10:00-8:00ساعت

ت پذیرایی
استراح

11:00-13:00

نماز و ناهار

14:00-16:00  

ت پذیرایی
استراح

17:00-20:00

سالن 
اصلی

افتتاحیه و جشنواره اساتید دکتر 
مسلم بهادری و دکتر پرویز دبیری

 Recent Advances in Molecular Pathology, Focusing

on Clinical Relevance

میزگرد بررسی چالشهای پیش رو در 
رشته پاتولوژی و مشکالت صنفی فارغ 

التحصیالن

اسالید سمینار هماتوپاتولوژیاسالید سمینار هماتوپاتولوژیاسالید سمینار هماتوپاتولوژیسالن 2

کنفرانس علمی کنترل کیفیت در میزگرد چالشهای تشخیص و پیگیری آزمایشگاهی بیماری دیابتسالن 3
آزمایشگاه متوسط

میزگرد اصول کنترل کیفی در 
آزمایشگاه بالینی

سالن 4
کلیاتی در خصوص 
HPLC در آزمایشگاه 

بالینی

میزگرد کنترل کیفی و 
استانداردسازی در آسیب 

شناسی تشریحی

میزگرد راه اندازی 
کنترل کیفی خارجی 

در ایران
کنفرانس علمی 
آزمایشات انعقادی

کارگاه آشنایي 
با اصول کارکرد 

دستگاههاي 
آزمایشگاهي به 
HPLC روش

Bone and Soft Tissue Pathology کنفرانس علمی پاتولوژی بافت نرم و استخوانسالن 5

Slide Session

 Bone and Soft Tissue Pathology

Slide Session

ارائه مقاالت دانشجویی به صورت سالن 6
ارائه پوستر های کارگاه 1 : طراحی مطالعات پژوهشیسخنرانی

کارگاه 3 : نگارش مقاالت نامه کارگاه 2 : ارزیابی نقادانه مقاالتدانشجویی
به سردبیر

سالن اسالید سمینار پاتولوژی

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

) گروه اول(
مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

)گروه دوم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

)گروه سوم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

)گروه چهارم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج 

در روده کوچک )گروه اول(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده 
کوچک

)گروه دوم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده 

کوچک )گروه سوم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در 

روده کوچک )گروه چهارم(
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روز پنجشنبه 94/9/5

10:00-8:00ساعت

ت پذیرایی
استراح

11:00-13:00

نماز و ناهار

14:00-16:00  17:00-20:00

مجمع انجمنسالن اصلی
انتخابات هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل در حضور منایندگان کمیسیون انجمن های 

علمی وزرات بهداشت

کنفرانس علمی و اسالید سمینار عملی پاتولوژی بیماریهای زنانسالن 2
 Gynecopathology

Slide Seminar
 Gynecopathology

Slide Seminar

Section cytologyسالن 3
 Challenging

 Cases in Breast
Pathology

مباحث ایمونوهیستوشیمی و PCRسالن 4
کنفرانس علمی 

نظام مراقبت از خون 
)هموویژالنس(

کنفرانس علمی 
نظام مراقبت از خون 

)هموویژالنس(

سالن 5
آشنایی با نرم 

افزارهای آزمایشگاه 
تشخیصی

تشخیص آزمایشگاهی 
هلیکوباکترپیلوری

کارگاه تجربه و مزایای 
غربالگری HPV در 

سطح کالن

کنفرانس چالشهای تشخیص و 

پیگیری بیامریهای تیروئید

کنفرانس چالشهای تشخیص 

و پیگیری بیامریهای تیروئید

کارگاه 4 : شیوه نگارش مقاالت سالن 6
مرور سیستماتیک و متاآنالیز

کارگاه 5 : شیوه نگارش مقاالت به زبان انگلیسی 
بر اساس استاندارد انجمن پزشکی ایاالت 

)AMA(متحده
ارائه پوستر های 

کارگاه 6 : بیوانفورماتیکدانشجویی
صدور گواهی صرفا ویژه 
دانشجویان و حاضرین 

در برنامه

کارگاه آمار در آزمایشگاهکارگاه آمار در آزمایشگاهسالن شهید افتخاریان

سالن اسالید سمینار پاتولوژی

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان 

)گروه 5(
مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

) گروه ششم(

مشاهده الم های مربوط 
به اسالید سمینار 

پاتولوژی بیماریهای زنان
) گروه هفتم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج 

در روده کوچک
)گروه پنجم(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده 
کوچک

)گروه ششم(

مشاهده الم های مربوط 
به اسالید سمینار 

پاتولوژی بیماریهای رایج 
در روده کوچک
) گروه هفتم(

مشاهده الم های مربوط 
به اسالید سمینار 

پاتولوژی بیماریهای رایج 
در روده کوچک )گروه 

هشتم(

گاه
ک ن

ر ی
ه د

وزان
ه ر

نام
بر

25



▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
گاه

ک ن
ر ی

ه د
وزان
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نام

بر

10:00-8:00ساعت

ت پذیرایی
استراح

11:00-13:00

نماز و ناهار

14:00-16:00  

ت پذیرایی
استراح

17:00-20:00

سالن 
اصلی

سالن 2
 Body Cavity Effusion

Cytology
مشکالت در 
بانک خون 
بیمارستانها

سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در 
روده کوچک
)جلسه اول(

سمپوزیوم بیماری  
Celiac

سمینار پاتولوژی بیماریهای 
رایج در روده کوچک

) جلسه دوم(

میزگرد غربالگری مادران باردار از نظر ابتالی جنین به سالن 3
ناهنجاریهای کروموزومی

اسالید سمینار پاتولوژی پستان
)جلسه اول(

اسالید سمینار پاتولوژی 
پستان

)جلسه دوم(

اسالید سمینار پاتولوژی 
پستان

)جلسه سوم(

هموگلوبینوپاتیها و روشهای تشخیص سالن 4
آزمایشکاهی آنها

میزگرد مهارت 
های اولیه 

مدیریتی در 
آزمایشگاه 

پزشکی

 Multiplex PCR and
Macroarray/Chips

کارگاه تضمین کیفیت در 
تست های الیزا

کنفرانس علمی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه میزگرد قصور پزشکیسالن 5
های پزشکی

کنفرانس علمی استقرار سیستم 

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

های پزشکی

کنفرانس علمی استقرار سیستم 

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

های پزشکی

)صدور گواهی رصفا جهت رشکت 

کنندگان در کنفرانس- واحد 

ثبت نام(

کارگاه تخصصی مسمومیت های فلزی و تکنیک های تشخیص تهیه سل بالک از نمونه های سیتولوژیسالن 6
آزمایشگاهی

روز جمعه 94/9/6
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مجمع و انتخابات

ــه  ــره و بازرســی انجمــن ب ــات مدی ــات هی ــع انتخاب ــکاران جهــت حضــور در مجم ــوت از هم ضمــن دع
ــیب  ــدرک تخصصــی آس ــودن م ــه دارا ب ــوط ب ــه من ــن برنام ــرکت در ای ــرایط ش ــاند ش ــی رس ــالع م اط
شناســی و پرداخــت حــق عضویــت مــی باشــد. در کارت همایــش ، همــکاران دارای شناســه شــرکت در 

ــد. ــن شــرایط را احــراز نمــوده ان ــات ای انتخاب

الزم اســت متخصصــان آســیب شناســی کــه شناســه شــرکت در انتخابــات درج نگردیــده اســت بــا مراجعه 
بــه واحــد امــور مالــی یــا دبیرخانــه انجمــن ضمــن پرداخــت حــق عضویــت ســال 1394 ایــن شناســه را 

دریافــت نماینــد.

برگه تعرفه بر اساس شناسه درج شده روی کارت همایش در ساعت 8:00  توزیع می گردد.
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ثبت نام7:00-8:20

                                                افتتاحیه و  جشنواره اساتید دکتر مسلم بهادری و دکتر پرویز دبیری

سرود ملی و قرائت قرآن کریم8:20-8:30

سخنرانی دکتر وی جندا کومار –ریاست محترم هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی وطب آزمایشگاه 8:30-8:40

سخنرانی دکتر علیرضا زالی - ریاست محترم سازمان نظام پزشکی8:40-9:00

سخنرانی دکتر علیرضا استقامتی-دبیر محترم کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 9:00-9:20
پزشکی

سخنرانی افتتاحیه – استاد دکتر مسلم بهادری9:20-9:35

سخنرانی  دکتر محمدرضا جاللی ندوشن -  دبیر جشنواره : ارائه گزارش در رابطه با نحوه برگزاری و انتخاب برندگان جشنواره9:35-9:40

اهدا جایزه به مقاالت برتر بین المللی و مجلهIJP، مقاالت برتر همایش، نفرات اول تا سوم بورد آسیب شناسی،کتب منتخب و 9:40-10:00
مدرسین برتر دوره های بازآموزی انجمن آسیب شناسی

استراحت و پذیرایی10:00-10:15

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن اصلی

لی
اص

ن 
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

Recent Advances in Molecular Pathology, Focusing on Clinical Relevance
مسئول میزگرد  : دکتر احمد منبتی 

اعضای میزگرد : دکتر مهرداد ناجی ، دکتر مهدی نصیری ، دکتر محمد واسعی ، دکتر حسین کامران زاده ، دکتر محمد واعظی 

نام سخنرانموضوعساعت

10:15-10:35Current Standard of Practice for Solid TumorsDr Mehrdad Nadji

10:35-10:50The Molecular Predictors of Lymphoma/ LeukemiaDr Mehdi Nassiri

10:50-11:00 Molecular Diagnosis of Cancer in Iran Dr Ahmad Monabati

11:00-11:30 Panel Discussion

نماز و نهار13:00-14:00

15:00-17:00

میزگرد بررسی چالشهای پیش رو در رشته پاتولوژی و مشکالت صنفی فارغ التحصیالن

مسئول میزگرد: دکتر فرید کرمی

اعضای میزگرد: دکتر مسعود ستوده، دکتر پیمان محمدی تربتی، دکتر مرتضی صدیقی، دکتر احمد منبتی، دکتر محمد هاشمی 
بهرمانی، دکتر محمدعلی برومند، دکتر سید محمد توانگر و دکتر مژگان عسگری 

لی
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ن 
سال

30



▐ 17 th Annual Congress
       of Pathology and Laboratory Medicine

هیئت رئیسه : دکتر محمد هاشمی، دکتر محمدرضا رفیعی ، دکتر سید ضیاء الدین تابعی،دکتر محمد رخشان، دکتر فرید کوثری، دکتر 
علیرضا صادقی پور

اسالید سمینار هماتوپاتولوژی

مسئول: دکتر فرید کوثری

نام سخنرانموضوعساعت

11:00-11:30Reactive Lymph Node ProliferationsDr Robert p.Hasserjian

11:30-12:00IHC in Hematopatoogy; What’s NewDr Mehdi Nassiri

12:00-12:30Grey Zone LymphomaDr Robert p.Hasserjian

12:30-13:00Current Work ups on MDS, MPN, and Overlap EntitiesDr Mehdi Nasiri

نماز و نهار13:00-14:00

14:00-20:00Hematopathology Slide Session
Dr Robert p.Hasserjian

Dr Mehdi Nassiri
Dr Farid Kowsari

همکاران محترم مشاهده الم های این برنامه از طریق ادرس اینترنتی www.massgeneral.org//pathology/iran/MGH.html تا تاریخ 94/09/05 قابل مشاهده است.

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن 300 نفره )سالن2(
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

میزگرد چالشهای تشخیص و پیگیری آزمایشگاهی بیماری دیابت

مسئول میزگرد: دکتر فریده رضی

اعضای میزگرد: دکتر علیرضا استقامتی، دکتر مرجان رهنمای فرزامی، دکتر انسیه نسلی اصفهانی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر علیرضا استقامتینقش آزمایشگاه در تشخیص و پیگیري بیماري دیابت11:00-11:30

دکتر فریده رضیمروری بر آزمایش های مورد استفاده در بیماری دیابت11:30-11:50

دکتر مرجان رهنمای فرزامیچالش هاي موجود در آزمایش هاي مربوط به دیابت11:50-12:10

بحث و پرسش و پاسخ12:10-12:30

نماز و نهار13:00-14:00

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن 300 نفره )سالن3( 
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کنفرانس علمی کنترل کیفیت در آزمایشگاه متوسط

مسئول : دکتر فریده رضی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر پریسا داهیمجایگاه تضمین کیفیت در ارائه خدمات آزمایشگا هی14:00-14:20

دکتر فریده رضیمعرفی الگویی برای  کنترل کیفیت در روش های کمی و نیمه کمی14:20-14:50

دکتر علیرضا کروریانصحه گذاری روش ها برای آزمایشگاه های با امکانات محدود14:50-15:10

دکتر صغری انجرانیچالش های تضمین کیفیت در اعتباربخشی آزمایشگاهها15:10-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-17:00

میزگرد اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی17:00-18:00
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هیئت رئیسه : دکتر عیسی جهانزاد، دکتر سیدمحمد توانگر، دکتر پروانه وصال، دکتر پرین تنظیفی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر ساینا صابر تهرانیکلیاتی در خصوص HPLC درآزمایشگاه بالینی11:00-11:45

میزگرد کنترل کیفی و استانداردسازی در آسیب شناسی تشریحی

مسئول میزگرد : دکتر سعید سمیعی

اعضای میزگرد : دکتر کامران غفارزادگان، دکتر صغری انجرانی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر سعید سمیعیضرورت بهبود کیفیت پاتولوژی )معرفی(11:45-11:50

11:50-12:00)HER2(دکتر کامران غفارزادگانگزارش تجربه های گذشته در دنیا

دکتر صغری انجرانیاقدامات انجام شده در ایران تا کنون12:00-12:10

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن 120 نفره )سالن4( 
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میزگرد راه اندازی کنترل کیفی خارجی در ایران12:10-13:00

مسئول میزگرد: دکتر سعید سمیعی

اعضای میزگرد : دکتر کامران غفارزادگان، دکتر صغری انجرانی

نماز و نهار13:00-14:00

کنفرانس علمی آزمایشات انعقادی

مسئول : دکتر محمدعلی برومند

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر محمدعلی برومندعوامل پره آنالیتیکال و تستهای انعقادی14:00-14:30

دکتر مریم ستوده انواریترومبوفیلی14:30-15:10

مونیتورینگ آزمایشگاهی در درمان با وارفارین15:10-15:45
دکتر محمدعلی برومند

دکتر آزیتا طالساز

نام سخنرانموضوعساعت

15:45-16:30HPLC کارگاه آشنایي با اصول کارکرد دستگاههاي آزمایشگاهي به روشMr. Hari  Zhang
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هیئت رئیسه : دکتر شهریار دبیری، دکتر تینا شوشتری زاده، دکتر عباس میرافشاریه، دکتر افشین عبدی راد، دکترفروغ هاشمی

کنفرانس علمی پاتولوژی بافت نرم و استخوان

دبیر برنامه : دکتر تینا  شوشتری زاده

نام سخنرانموضوعساعت

11:00-11:45Practical Approach to Bone Tumor DiagnosisDr G.Petur Nielsen

دکترسید حسن مصطفویتصویربرداری تومورهای نسج نرم و استخوان11:45-12:05

12:05-13:00Peripheral Nerve Sheath Tumors  Dr G.Petur Nielsen

نماز و نهار13:00-14:00

14:00-20:00Bone and Soft Tissue Pathology Slide SessionDr G.Petur Nielsen
دکتر تینا شوشتری زاده

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن 120 نفره )سالن5( 

همکاران محترم مشاهده الم های سخنرانی استاد Dr G.Petur Nielsen از طریق ادرس اینترنتی www.massgeneral.org//pathology/iran/MGH.html تا تاریخ 94/09/05 قابل مشاهده است.
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بخش ویژه دانشجویی

ارائه مقاالت به صورت سخنرانی

نام سخنرانموضوعساعت

8:15-8:30NPM1 Mutation in Acute Myeloid Leukemiaآیلین آذری یام

8:30-8:45Evaluating the Expression of OCT4 and CD133 as Cancer Stem Cell 
Markers in Transitional Cell Carcinomas

المیرا قیطانچی

8:45-9:00Evaluation of Expression of Putative CSC Marker CD44 in Renal Cell 
Carcinoma: A Study Using Tissue Microarrays (TMA)

لیلی سعید نژاد زنجانی

9:00-9:15Beneficial Effects of Acetyl-L-Carnitine on the Oxidative Stress of the 
Liver Tissue in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

احسان خوش گفتار

9:15-9:30The Relationship Between Histologic Grades of Invasive Carcinoma of 
Breast Ducts and Mast Cell Infiltration

محمد نقوی بهزاد

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن 70 نفره )سالن6( 
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

9:30-9:45 P63 Expression as a Biomarker Discriminating Giant Cell Tumor of
Bone from Other Giant Cell-Rich Bone Lesions

دکتر ماندانا رحیمی 

عزت ا.. عالی پورکارگاه 1 : طراحی مطالعات پژوهشی10:00-12:00

ارائه پوستر های دانشجویی )جهت مشاهده زمان بندی به صفحه 90 کتابچه مراجعه نمایید( 12:00-14:00

دکتر مریم عباسیکارگاه 2 : ارزیابی نقادانه مقاالت14:00-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

دکتر محمدسعید رضاییکارگاه 3 : نگارش مقاالت نامه به سردبیر16:30-19:00
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مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه اول – 30 نفره8:00-10:30

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه دوم–30 نفره10:30-1300

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه سوم–30 نفره13:00-15:30

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه چهارم–30 نفره15:30-18:00

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده کوچک

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه اول –20 نفره8:00-10:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه دوم–20 نفره10:00-12:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه سوم–20 نفره13:00-15:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه چهارم–20 نفره15:00-17:00

روز چهارشنبه 94/9/4 سالن پاتولوژی )دانشکده پزشکی( 
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مجمع انجمن

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر فرید کرمیگزارش فعالیت های انجمن 8:00-8:20

آقای مهندس ضرغامیگزارش تراز مالی8:20-8:30

دکتر اسدا.. جعفریگزارش بازرس انجمن 8:30-8:40

 رای گیری عملکرد یک ساله8:40-9:00

بحث و بررسی موضوعات و چالشهای پیش رو9:00-9:45

انتخابات هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل در حضور نمایندگان کمیسیون انجمن های علمی وزرات بهداشت

معرفی کاندیداها ، نحوه انجام انتخابات و تحویل تعرفه9:45-10:20

واریز تعرفه رای به صندوق10:20-11:00

شمارش رای در حضور نمایندگان کمیسیون انجمن های علمی وزرات بهداشت11:00-13:00

روز پنجشنبه 94/9/5 سالن اصلی

لی
اص

ن 
سال

41



▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

کنفرانس علمی و اسالید سمینار عملی پاتولوژی بیماریهای زنان

دبیر برنامه : دکتر هانیه ژام

مسئول برنامه : دکتر اکرم سیف الهی

هیئت رئیسه : دکتر فرشته انسانی ، دکتر هانیه ژام،  دکتر اکرم سیف اللهی، دکتر بهروز شفقی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر مژگان شیشه برانضایعات و تومورهای تروفوبالستی10:30-11:00

دکتر گلنار راستیگریدینگ تومورهای تخمدان11:00-11:30

دکترمژگان شیشه برانتومورهای مزانشیمی رحم11:30-12:00

دکتر گلنار راستیمشکالت ارزیابی تهاجم تومورهای موسینوس و اندومترویید12:00-12:30

12:30-13:00Latest Update in Cervical Cancer Screeningدکتر صدیقه کیهانی

نماز و نهار13:00-14:00

14:00-15:00Gynecopathology Slide Seminarدکتر مژگان شیشه بران

15:00-16:00Gynecopathology Slide Seminarدکتر گلنار راستی

16:00-20:00Gynecopathology Slide Seminarدکتر اکرم سیف الهی
دکتر هانیه ژام

روز پنجشنبه 94/9/5 سالن 300 نفره )سالن2( 
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هیئت رئیسه : دکتر فرزانه رحیمی، دکتر مریم کدیور، دکتر غالمرضا اعتماد مقدم، دکتر فروزان محمدی

نام سخنرانموضوعساعت

10:30-11:00  Efficient Immunohistochemistry of TumorsDr Mehrdad Nadji

11:00-11:30Managements of Ductal Intraepithelial Neoplasia (DIN, 
“DCIS”)Dr Farid Moinfar

11:30-12:00  Immunocytochemistry in FNA CytologyDr Mehrdad Nadji

12:00-12:30Role of Oncotype and MammaPrint in Breast CancerDr Farid Moinfar

12:30-13:15Thymoma; WHO and the other ClassificationsDr Robert p.Hasserjian

نماز و نهار13:15-14:00

14:00-17:00Challenging Cases in Breast PathologyDr Farid Moinfar

روز پنجشنبه 94/9/5 سالن 300 نفره )سالن3( 
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هیئت رئیسه : دکتر احمد منبتی، دکتر حسین آیت الهی ، دکتر ناصر رخشانی، دکتر عیسی جهانزاد

نام سخنرانموضوعساعت

10:30-11:00)Sequencing( دکتر احمد منبتیتفسیر تعیین توالی ها

11:00-11:30Real Time PCR دکتر حسین آیت الهیتفسیر نتایج در

دکتر علی زارع مهرجردیرنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی تفسیر و چالش های آن11:30-12:00

12:00-13:00Case Studies in Transfusionدکتر آتسا قریب

نماز و نهار13:00-14:00

کنفرانس علمی نظام مراقبت از خون)هموویژالنس(

مسئول: دکتر صدیقه امینی کافی آباد

نام سخنرانموضوعساعت

روز پنجشنبه 94/9/5 سالن 120 نفره )سالن4(
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معرفی برنامه توسط دبیر برنامه14:00-14:20
دکتر صدیقه امینی 

کافی آباد

دکتر مریم زادسرسیستم هموویژالنس و اهمیت آن14:20-14:40

دکتر آزیتا آذرکیوانآشنایی با فرآورده های سلولی و پالسمایی خون و اندیکاسیون های مصرف14:40-15:15

دکتر آزیتا چگینیآشنایی با نحوه تزریق خون، آماده سازی بیمار و آماده سازی فرآورده خون15:15-15:50

استراحت و پذیرایی15:50-16:15

دکتر مریم زادسرآشنایی با عوارض حاد تزریق خون16:15-16:50

دکتر حسین تیموریآشنایی با عوارض تاخیری تزریق خون16:50-17:20

دکتر محمدرضا باللیآشنایی با فرم ها و الگوریتم استقرار سیستم17:20-17:55

دکتر صدیقه امینی کافی آبادآشنایی ، استاندارد سازی و نحوه گزارش در برنامه مراقبت از خون17:55-18:30

پرسش و پاسخ18:30-19:00

صدور گواهی ) واحد ثبت نام(19:00-19:30
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هیئت رئیسه : دکتر سعید آزاد ارمکی، دکتر زهره نوذریان، دکتر علی زارع میرزایی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر امید مردانیآشنایی با نرم افزارهای آزمایشگاه تشخیصی10:30-11:10

دکتر امیرحسین زرنانیتشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری11:10-11:30

GENOMICA  CLART HPV2 ؛ کارگاه تجربه و مزایای غربالگری HPV در سطح کالن

نام سخنرانموضوعساعت 

دکتر عمار تقویمقدمه11:30-11:35

دکتر احمد منبتیاهمیت کلینیکی پنل های تشخیصی بر اساس تکنولوژی ریزآرایه11:35-11:50

11:50-12:00GENOMICA  CLART HPV2آقای خوزه لوییس الفارگا

12:00-12:40HPV آقای خوزه لوییس الفارگاتشخیص و تعیین ژنوتایپ

12:40-12:50HPV آقای خوزه لوییس الفارگاغربالگری

12:50-13:00HPV آقای خوزه لوییس الفارگامطالعات و برنامه های غربالگری رایج

13:00-13:10HPV آقای خوزه لوییس الفارگابرنامه های غربالگری جهانی
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آقای خوزه لوییس الفارگاجمع بندی و نتیجه گیری13:10-13:15

دکتر محمد خازنیاجرای تکنولوژی CLART )بصورت عملی(13:15-13:30
دکتر عمار تقوی

پرسش و پاسخ13:30-14:00

نماز و ناهار13:00-14:00

کنفرانس چالشهای تشخیص و پیگیری بیماریهای تیروئید

مسئول: دکتر مریم توحیدی

اعضا: دکتر مهدی هدایتی، دکتر عطیه آموزگار، دکتر مجید ولی زاده، دکتر فرزاد حدائق، دکتر سعید سمیعی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر مریم توحیدیانواع روش های ایمیونواسی در سنجش هورمونهای تیروئیدی: مزایا و محدودیت ها14:00-14:20

دکتر مهدی هدایتیچالش های اندازه گیری هورمونهای تیروئیدی آزاد14:20-14:40

دکتر عطیه آموزگارتعیین محدوده طبیعی آزمایشات تیروئیدی در جمعیت ایرانی14:40-15:00

دکتر مجید ولی زادهCase Presentation  )چالش های آزمایشگاهی در تشخیص و پیگیری پرکاری تیروئید در بارداری(15:00-15:40

دکتر فرزاد حدائقCase Presentation  )چالش های آزمایشگاهی در تشخیص وپیگیری کم کاری تیروئید تحت بالینی(15:40-16:00

دکتر عطیه آموزگارCase Presentation  )چالش های تشخیص و پیگیری سرطانهای اپیتلیالی تمایز یافته تیروئید(16:00-16:40

میزگرد پرسش  و پاسخ16:40-18:30
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بخش ویژه دانشجویی

نام سخنرانموضوع ساعت

دکتر فرشته کارگاه 4 : شیوه نگارش مقاالت مرور سیستماتیک و متاآنالیز8:00-10:00
انصاری

کارگاه 5 : شیوه نگارش مقاالت به زبان انگلیسی بر اساس استاندارد انجمن پزشکی ایاالت 10:00-12:00
)AMA(متحده

دکتر محمد مرادی

ارائه پوسترهای دانشجویی)جهت مشاهده زمان بندی به صفحه 90 کتابچه مراجعه نمایید(12:00-14:00

احسان کاظمی کارگاه 6 : بیوانفورماتیک14:00-16:00

صدور گواهی صرفا ویژه دانشجویان و حاضرین در برنامه16:00-17:00
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روز پنجشنبه 94/9/5 دانشکده پزشکی  سالن 100 نفره شهید افتخاریان 
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نام سخنرانموضوعساعت

دکتر فرید آزموده اردالنکارگاه آمار در آزمایشگاه8:00-11:00
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه پنجم –30  نفره8:00-10:30

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه ششم–30  نفره10:30-13:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه هفتم–30  نفره13:00-15:30

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده کوچک

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه پنجم–20  نفره8:00-10:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه ششم–20  نفره10:00-12:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه هفتم–20  نفره13:00-15:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان – گروه هشتم– 20  نفره15:00-17:00

روز پنجشنبه 94/9/5 سالن پاتولوژی )دانشکده پزشکی( 
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هیئت رئیسه : دکتر فرزانه رحیمی، دکتر  منصور مهزاد، دکتر محمد هاشمی بهرمانی، دکتر نسرین شایانفر ،  دکتر صدیقه امینی کافی آباد

نام سخنرانموضوعساعت

8:30-9:10Body Cavity Effusion Cytologyدکتر صدیقه کیهانی

دکتر آزیتا چگینیمشکالت در بانک خون بیمارستانها9:10-9:30

سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده کوچک

مسئول برنامه : دکتر مسعود ستوده

جلسه اول

هیئت رئیسه : دکتر مهسا موالیی ، دکتر بهنوش عابدی اردکانی

9:30-10:00Polyps  and Epithelial Tumors of Small Bowelدکتر آرش نیک منش

10:00-10:30Non – Epithelial Tumors of Small Bowel: NET, Lymphoma and GISTدکتر مسعود ستوده

استراحت و پذیرایی10:30-11:00
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Celiac  سمپوزیوم بیماری

مسئول برنامه: دکترمسعود ستوده

نام سخنرانموضوعساعت

11:00-11:20Celiac دکترمهدی صابری فیروزیاپیدمیولوژی تظاهرات بالینی  و یافته های آندوسکوپی بیماری

11:20-11:40Celiac دکتر امیر رضا رادمردیافته های تصویر برداری بیماری

11:40-12:00Celiac دکتر سید مهدی کریمی شهیدیتشخیص آزمایشگاهی بیماری

دکتر مهسا موالیییافته های هیستولوژیکی بیماری Celiac وتوصیه هایی در مورد شیوه گزارش نویسی12:00-12:30

نماز و ناهار12:30-13:30
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

سمینار پاتولوژی بیماریهای رایج در روده کوچک

جلسه دوم

هیئت رئیسه: دکتر آرش نیک منش ، دکتر فروغ فروغی ، دکتر بهنوش عابدی اردکانی

نام سخنرانموضوعساعت

13:30-14:00Drug and Radiation Injury in Small  Bowel
دکتر بهنوش عابدی اردکانی

14:00-14:30IBD in Small Bowel, Ileal –Anal Pouchitis, Eosinophilic Enteritis
دکتر فروغ فروغی

14:30-15:00 Opportunistic Infections in Small Bowel: CMV, Cryptosporidiosis,
Strongyloidiasis

دکتر بهنوش عابدی اردکانی

پرسش و پاسخ15:00-16:00
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میزگرد غربالگری مادران باردار از نظر ابتالی جنین به ناهنجاریهای کروموزومی

مسئول میزگرد : دکتر مرجان رهنمای فرزامی

اعضای میزگرد: دکتر سیاوش قادری سهی، دکتر احمدرضا طهماسب پور، دکتر سعیدرضا غفاری، دکتر صدیقه حنطوش زاده

نام سخنرانموضوعساعت

غربالگری مادران باردار از نظر ابتال جنین به ناهنجاری های کروموزومی8:30-8:50

استراتژی های موجود و برنامه های پیش رو

دکتر مرجان رهنمای فرزامی

دکتر سیاوش قادری سهمیاستانداردهای تضمین کیفیت در آزمایشگاه و ایجاد نتایج قابل اعتماد در غربالگری8:50-9:10

دکتر احمدرضاطهماسب پورمارکرهای سونوگرافیک و استانداردهای انجام آن درغربالگری9:10-9:30

9:30-9:50NIPT

جایگاه انجام تست و محدودیت های موجود

دکتر سعیدرضا غفاری
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)3
ه )

فر
3 ن

00
ن 

سال

55



▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

دکتر صدیقه حنطوش زادهتفسیر نتایج آزمایشات غربالگری - انتظارات و محدودیت ها9:50-10:10

پرسش و پاسخ10:10-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

10:30-13:00
اسالید سمینار پاتولوژی پستان – جلسه اول

مسئول : دکتر مریم کدیور

نماز و ناهار13:00-14:00

14:00-20:00
اسالید سمینار پاتولوژی پستان – جلسه دوم

مسئول : دکتر مریم کدیور
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هیئت رئیسه : دکتر مجیدرضا خلج زاده، دکتر آتسا قریب، دکتر شهرام ثابتی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر پرین تنظیفیهموگلوبینوپاتیها و روشهای تشخیص آزمایشکاهی آنها8:30-9:15

میزگرد مهارت های اولیه مدیریتی در آزمایشگاه پزشکی

مسئول میزگرد : دکترمجیدرضاخلج زاده

اعضای میزگرد : دکتر سیامک میراب سمیعی، دکتر آتسا قریب ، دکتر فرید کرمی ، دکتر شهرام ثابتی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر مجید رضا خلج زادهنقش های مختلف مسوول آزمایشگاه به عنوان مدیر سازمان9:00-9:20

دکتر آتسا قریبفرایندهای مدیریتی در آزمایشگاه پزشکی9:20-9:40

بحث و تبادل نظر9:40-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

نام سخنرانموضوعساعت

11:00-12:30Multiplex PCR and Macroarray/ChipsDr Sami Azrak

نماز و ناهار13:00-14:00

کارگاه تضمین کیفیت در تست های الیزا

مسئول برنامه : دکتر سید مهدی بوترابی

تضمین کیفیت قبل از آنالیز

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر علی میرجلیلیمعیارهای انتخاب کیت مناسب14:00-14:15

دکتر سید مهدی بوترابیمتغیرهای قبل ازآنالیز 14:15-14:30

تضمین کیفیت حین آنالیز
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دکتر علی میر جلیلیکنترل کیفی دستگاه های مربوط به الیزا14:30-14:45

دکتر علی میرجلیلیارزیابی عملکرد کیت های الیزا14:45-15:00

تضمین کیفیت بعد از آنالیز

دکتر سیدمهدی بوترابیبررسی معیارهای عملکردی و اطالعات بروشور15:00-15:15

دکتر سیدمهدی بوترابیحل مشکالت و تضمین کیفیت15:15-15:30
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

8:30-9:30

میزگرد قصور پزشکی

مسئول میزگرد :دکتر شهروز کاظمی

اعضای میزگرد : دکتر کامران آقاخانی ، دکتر محمدعلی امام هادی ، دکتر بابک مصطفی زاده ، دکتر علی محمد 
علی محمدی

کنفرانس علمی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

هیئت رئیسه: دکتر میترا رضایی، دکتر علی زارع میرزایی، دکتر مریم الماسی اقدم

مسئول برنامه : دکتر مرتضی صدیقی

نام سخنرانموضوعساعت

9:30-10:00
ISO 15189آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و استاندارد

الزامات سازمان و مدیریت در آزمایشگاه
دکتر مرتضی صدیقی

دکتر میترا رضاییمستندسازی و کنترل مدارک در آزمایشگاه10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00
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11:00-12:00ISO 15189 دکتر مرتضی صدیقیالزامات مدیریتی استاندارد

12:00-13:00ISO 15189 دکتر علی زارع میرزاییالزامات فنی استاندارد

نماز و ناهار13:00-14:00

دکتر مرتضی صدیقیممیزی سیستم مدیریت در آزمایشگاه14:00-16:00

دکتر محمود خانیکیاصول ممیزی داخلی16:00-17:00

صدور گواهی ) واحد ثبت نام (17:00-18:00
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر بهنام سیاه کالهتهیه سل بالک از نمونه های سیتولوژی9:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

کارگاه تخصصی مسمومیت های فلزی و تکنیک های تشخیص آزمایشگاهی

مسئول: دکتر سعید آزاد ارمکی

نام سخنرانموضوعساعت

دکتر سعید آزاد ارمکیشایع ترین مسمومیت های فلزی در ایران11:00-11:30

معرفی تکنیک های تشخیص آزمایشگاهی در حوزه سالمت11:30-12:00

 )بررسی تکنیکال و اقتصادی(

مهندس محمدعلی

 نقی پور
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معرفی جدیدترین تکنیک پالروگرافی )بررسی اهمیت و جایگاه(12:00-12:30
دکتر رسول پورتقوی

پرسش و پاسخ12:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00
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▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

17th Congress of pathology and Lab medicine and 1st Congress of IAP Iranian Division-Nov 25th

Hall 5 Surgical PathHall 2 Surgical PathMain hallTIME

 Opening Ceremony8:15-10:15

Panel of recent advances in 
molecular pathology, focus-

ing on clinical relevance    
10:15-11:30

Coffee break10:30-11:00

Bone and Soft tissue PathologyHematopathology

Practical approach to bone tumor diagnosis

Dr Nielsen

Reactive lymph node proliferations

Dr Hasserjian

11:00-11:30

The 1st meeting of the Iranian Division of International academy of Pathology (IAP)

IA
P
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Hall 5 Surgical PathHall 2 Surgical PathMain hallTIME

Imaging of bone and soft tissue tumors

Dr Mostafavi

IHC in hematopatology; what’s new 

Dr Nassiri
11:30-12:00

Peripheral nerve sheath tumors

Dr Nielsen

Grey zone lymphoma

Dr Hasserjian
12:00-12:30

 Current workups on MDS, MPN, and
overlap entities

Dr Nassiri

12:30-13:00

Lunch Break13:00-14:00

 Bone and soft tissue pathology Short course

Dr Nielsen

Dr shooshtarizadeh

Hematopathology Short course 

Dr Hasserjian

Dr Nassiri

Dr Kowsari

14:00-17:00

IA
P
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17th Congress of pathology and Lab medicine and 1st Congress of IAP Iranian Division-Nov 26th

Hall 3 Surgical PathHall 2 Surgical PathTIME

Iranian Society Council Meeting8:00--10:00

Coffee break10:00-10:30

 Breast Pathology

Molecular & Hematopathology
 GYN Pathology

 Efficient immunohistochemistry of tumors

Dr. Nadji

Trophoblastic lesions and tumors

Dr Shisheboran
10:30-11:00

Managements of ductal intraepithelial neoplasia 
(DIN, “DCIS”)

  Dr Moinfar

Ovarian tumors grading

Dr Golnar Rasti 
11:00-11:30

IA
P
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Hall 3 Surgical PathHall 2 Surgical PathTIME

  Immunocytochemistry in FNA Cytology

Dr. Nadji

Mesanchymal tumors of Uterine Corpus

  Dr Shisheboran
11:30-12:00

Role of Oncotype and MammaPrint in breast cancer

Dr Moinfar

Evaluation of invasiveness of mucinius and en-
 dometroid  tumors of ovary, Problem cases

   Dr Rasti

12:00-12:30

Thymoma; WHO and the other classifications

Dr Hasserjian

Latest update in cervical cancer screening

Dr Keyhani Rofagha
12:30-13:00

Lunch break13:00-14:00

Challenging cases in breast pathology

Dr Moinfar

 Gynecopathology slide seminar, challenging cases

 Dr Shisheboran Dr Zham,Dr Rasty   Dr Seifollahi
14:00-17:00

IA
P
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DVD نرم افزاری سخنرانی های همایش هفدهم )شامل صدا و تصویر سخنران(

ــه بصــورت  ــاالنه آســیب شناســی ک ــش س ــن همای ــی هفدهمی ــای اصل ــالن ه ــای س DVD -1 ســخنرانی ه
نمایــش همزمــان اســالیدها، تصویــر و صــدای ســخنران تهیــه خواهــد شــد دو مــاه پــس از کنگــره بــه طــور 

ــام شــده در کنگــره ارســال خواهــد شــد.  ــرای همــه پاتولوژیســت هــای ثبــت ن رایــگان، توســط پســت ب

ــام همایــش  بنابرایــن الزم اســت پاتولوژیســتهای محتــرم جهــت دریافــت DVD ، بخــش آدرس فــرم ثبــت ن
خــود را بــه صــورت کامــل همــراه بــا کــد پســتی تکمیــل نماینــد.

2- شــرکت کننــدگان بــه غیــر از متخصصیــن آســیب شناســی و همــکاران کمیتــه علمــی در صــورت تمایــل 
بــه دریافــت DVD ســخنرانی هــای همایــش شــانزدهم، مــی بایســت بــرای پیــش خریــدDVD بــه واحــد مالــی 
واقــع در طبقــه زیــر همکــف مرکــز همایــش هــای رازی مراجعــه و پــس از پرداخــت وجــه DVD بــه مبلــغ 

200/000 ریــال فــرم مربوطــه را بــه طــور کامــل همــراه بــا آدرس و کــد پســتی پــر نماینــد.

DVD مربوطــه بــرای دو گــروه فــوق از طریــق پســت از تاریــخ 94/11/1 تــا 94/11/15 ارســال خواهــد گردیــد، 
در صــورت عــدم دریافــت پــس ازایــن تاریــخ همــکاران مــی تواننــد از طریــق تلفــن هــای  22352938 تهــران 

و 09193652583 پیگیــری نماینــد.

 ها
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Poster 
Code Presentation Date Paper Subject Paper Title Paper Presenter Authors

1245

04/09/94

10:30-10:40

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

 Ectopic pancreatic islets in
splenic hilum,a case report Minoo Shafii 1. Minoo Shafii 

2. Minoo Saatian

1253

04/09/94

10:40-10:50

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

Effect of MMP9 in the Devel-
 opment of Colorectal Cancer
Progression

Anahita Nosrati
1. Anahita Nosrati 
2. Omid Emadian 
3. Mehdi Jafarinejad

1254

04/09/94

10:50-11:00

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

 Study of relationship between
 colorectal CD133 and CD24
cancer stem cells with clinico-

 pathologic characteristics of
colorectal cancer

Anahita Nosrati

1. Anahita Nosrati 
2. Farshad Naghshvar 
3. Iradj Maleki 
4. Fateme Salehi

1338

04/09/94

11:00-11:10

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

 Her2-neu  over expression
 in gastric adenocarcinoma,
correlation with clinicopatho-
logic features Zhaleh Mohsenifar

1. Zhaleh Mohsenifar 
2. Mahboobeh Chah-
kandi

PO
ST

ER
 S

ES
SI

O
N

مقاالت تخصصی در غرفه شماره E25  واقع در طبقه اول سالن همایش های رازی ارائه می گردد.

بخش تخصصی
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1368

04/09/94

11:10-11:20

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

 A Common Misunderstanding In
Pediatric Gastro-Enterology: Mu-

 cosal Prolapse Syndrome, Review
And Report of Four Cases

 Fatemeh Elham
Mahjoub

1. Fatemeh Elham Mahjoub 
2. Ali Nahali Moghaddam 
3. Farid Imanzadeh 
4. Farzaneh Moatamed 
5. Mohammad Reza Esmaili 
6. Mahnaz Sadeghian

1373

04/09/94

11:20-11:30

 Alimentary Canal
 and Associated

Organs

Tricho- Entero- Hepatic Syn-
 drome, Report of Four Members
 of a Family, First Report From
.Iran

 Fatemeh Elham
Mahjoub

1. Fatemeh Elham Mahjoub 
2. Shahrzad Mahdavi Izadi 
3. Faird Imanzadeh 
4. Ali Nahali Moghaddam

1301

04/09/94

11:30-11:40
Biochemistry

 valuation of Diagnostic Value od
 Amylase and Lipase in Diagnosis
of Acute Pancreatitis

Tala  Pourlak

1. Tala  Pourlak 
2. Heidar Ali  Esmaili 
3. Ateyeh  Ghasemi 

1363

04/09/94

11:40-11:50
Biochemistry

Internal Quality Control: Choos-
 ing right Strategy According to
Method Performance

 Mohammad
Farhadi Langer-

oudi

1. Dr Mohammad Farhadi 
Langeroudi 
2. Dr Reza Mohammadi 
3. Dr Seyed Mohammad 
Hassan Hashemi Madani 
4. Dr Alireza Fallah 
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1374

04/09/94

11:50-12:00
Biochemistry

 Pre-Discharge Screening
 Trans-Cutaneous Bilirubinometry
 in Healthy Newborns in Mahdieh
Hospital, Tehran

Mastaneh Alaei

1. Mastaneh Alaei 
2. Minoo Fallahi 
3. Abolfazl  Afjei 

1304

04/09/94

12:00-12:10
  Blood Transfusion

and Coagulation
 Relationship between blood
groups and myocardial infarction hassan ehteram

1. hassan ehteram 
2. omid roostaie 
3. zohre azarbad 

1194

04/09/94

12:10-12:20
Breast

Survey the Quality of life in wom-
 en with Breast Cancer in South
Khorasan province, 2014

 fatemeh
haghighi

1. fatemeh haghighi 
2. mitra moodi 
3. mahyar mohamadifar 
4. maryam miri 

1212

04/09/94

12:20-12:30
Breast

 Is grade 2 breast cancer a single
 homogeneous intermediate
?group

Afshin Abdirad

1. Afshin Abdirad 
2. Ghazaleh Shaker 
3. Ramesh Omranipour 
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1316

04/09/94

12:30-12:40
Breast

 Pleomorphic adenoma of Breast
 Mimicking as cancer: A Rare Case
presentation

 Alireza Rastgoo
haghi

1. Alireza Rastgoo haghi 

1315

04/09/94

12:40-12:50
 Head and Neck and

Eye

Evaluation of frequency of sali-
 vary glands tumors in hospitals
 and pathological centers of
hamedan during 2000-2014

 Alireza Rastgoo
haghi

1. Alireza Rastgoo haghi 
2. Zienab sheikhbabaei 

1200

04/09/94

12:50-13:00
Endocrine System

 The diagnostic value of Fine
Needle Aspiration (FNA) in com-

 parison to pathological findings
in the diagnosis of thyroid nod-

 ules in Shahid Beheshti Hospital,
 Babol,North of Iran, during 22
years

Sepideh Siadati 1. Sepideh Siadati 

1201

04/09/94

14:00-14:10
Female Reproduc-

tive System

Apoptotic effect of organophos-
 phorus insecticide diazinon on
 rat ovary and protective effect of
vitamin E

zinat sargazi

1. Zinat  Sargazi 
2. Mohammad Reza  
Nikravesh 
3. Mehdi  Jalali 
4. Hamid Reza  Sadeghnia 
5. Fatemeh  RahimiAnbarkeh 
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1202

04/09/94

14:10-14:20
Female Reproduc-

tive System
Diazinon-Induced Ovarian Toxici-
ty and Protection by Vitamins E zinat sargazi

1. Zinat sargazi 
2. Mohammad Reza  
Nikravesh 
3. Mehdi  Jalali 
4. Hamid Reza  Sadeghnia 
5. Fatemeh  RahimiAnbarkeh 
6. Leila  Mohammadzadeh 

1244

04/09/94

14:20-14:30
Female Reproduc-

tive System
 Undifferentiated Endometrial
SARCOMA,case Report

Fatemeh  mon-
tazer

1. Fatemeh  montazer 
2. Seyed Omid  Emadian 
3. Mahboobeh  Majlesi 

1276

04/09/94

14:30-14:40
Female Reproduc-

tive System

 The prevalence of endometriosis
 in malignant epithelial ovarian
tumor

Mojgan Akbar-
zadeh-jahromi

1. Mojgan Akbarzadeh-jahro-
mi 

1300

04/09/94

14:40-14:50
Female Reproduc-

tive System

 Impact of oral contraceptive pills
 on the number and epithelial
 type of ovarian cortical inclusion
 cysts; A clinicopathology and
immunohistochemical study

 Ali Dastranj
Tabrizi

1. Ali Dastranj Tabrizi 
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1309

04/09/94

14:50-15:00
Female Reproduc-

tive System

 The prevalence of high risk
 human papillomavirus in ovarian
endometriosis

mitra heidar-
pour

1.   Mitra  heidarpour 
2. Maryam Darakhshan 
3. Majid Kheirollahi 
4. Sepideh Dashti 

1361

04/09/94

15:00-15:10
Female Reproduc-

tive System

Title|: The clinical, Ultra-sono-
 graphic and histopathological
profiles in gestational tropho-
.blastic diseases, Kosar Hospital

Talat   Dabbag

1. Talat Dabbag 
2. Fatemeh  Samiee Rad 
3. Fatemeh   Mohammadi 
4. Mahsa   Ziaee-Ardestani 

1372

04/09/94

15:10-15:20
Female Reproduc-

tive System

 Evaluating the prevalence of
abnormal uterine bleeding eti-
ologies according to histopatho-

 logic findings among women of
 reproductive ages referred to
Rasoul Akram hospital

Farnoush Sed-
aghati

1. Farnoush Sedaghati 
2. Maryam Kadivar 

1170

04/09/94

15:20-15:30
 Head and Neck and

Eye

 The relation between the
 vascular formation and cellular
 proliferation with gender and
age in oral squamous cell carci-
(noma (OSCC

 Noushin Jalayer
Naderi

1. Noushin Jalayer Naderi 
2. Farrokh  Tirgari 
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1171

04/09/94

15:30-15:40
 Head and Neck and

Eye
 Genotoxic changes in smokers:
An invitro study

 Noushin Jalayer
Naderi

1. Noushin Jalayer Naderi 
2. Sareh  Farhadi 
3. Samaneh  Sarshar 

1208

04/09/94

15:40-15:50
 Head and Neck and

Eye

 Correlation of P53 and granzyme
 B expression in oral squamous
cell carcinoma with clinicopatho-
.logic findings

nasim taghavi 1. nasim taghavi 
2. arash khaleghjou

1242

04/09/94

15:50-16:00
 Head and Neck and

Eye

 Characterization of Mammary
 analog secretory carcinoma of
 the parotid gland: the first case
report in Iran

Arghavan Ete-
barian

1. Arghavan Etebarian 
2. Maryam Khalili 
3. Farzad Yazdani 
4. Fereshteh Baghai 
5. Arghavan Etebarian 
6. Afshin Abdi-Rad 

1267

05/09/94

10:30-10:40
 Head and Neck and

Eye

The survey of 110 orbital lymph-
 oproliferative lesion according to
histopathology and  IHC findings

fahimeh asadi-
amoli

1. fahimeh asadiamoli 
2. zohreh nozarian 
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1269

05/09/94

10:40-10:50
 Head and Neck and

Eye

Epidemiological and histopatho-
 logical Assessment  of corneal
dystrophies; a decade of experi-

 ence in  pathology department
.of farabi hospital

fahimeh asadi-
amoli

1. fahimeh asadiamoli 
2. zohreh nozarian 
3. vahid mehrtash 

1339

05/09/94

10:50-11:00 Hematology
 The assessment of CALR  exon  9
mutations in Essential Thrombo-
.cythemia (ET) patients

 Shahrbano
Rostami

1. Shahrbano Rostami 

1340

05/09/94

11:00-11:10 Hematology  Detection of CEBPA mutations in
.acute myeloid leukemia patients

Bahram Cha-
hardouli

1. Bahram Chahardouli 

1350

05/09/94

11:10-11:20 Hematology
EVALUATION OF MINIMAL RESID-

 UAL DISEASE IN ACUTE MYELOID
LEUKEMIA WITH NPM1 MARKER

 Nasrin Alizad
ghandforoush

1. Nasrin Alizad ghandforoush 
2. Shahrbano  Rostami 
3. Fatemeh  Nadali 
4. Bahram  Chahardouli 
5. Habibeh  Ghadimi 
6. Ali   Ghasemi 
7. Kamran  Alimoghaddam 
8. Ardeshir  Ghavamzadeh 
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1364

05/09/94

11:20-11:30 Hematology
 Management of iranian  rare
blood donor(Bombay pheno-
(type

shahin   sharifi

1. shahin   sharifi 
2. mostafa  moghadam 
3. zahra  belash abadi 
4. forogh   moradof 

1365

05/09/94

11:30-11:40 Hematology
Nucleophosmin and P27 immu-
nohistochemical markers expres-
sion in acute myeloid leukemia

 Mohammad
Hadi Sadeghian

1. Mohammad Hadi Sade-
ghian 
2. Amir Hossein Jaffarian 
3. Hossein Ayatollahi 
4. Hossein Rahimi 
5. parvaneh Davoodi 
6. Mahieh Sepasi 

1207

05/09/94

11:40-11:50
 Hematopoietic and
Lymphatic Systems

Asymptomatic Isolated Retroper-
 itoneal Castlemans Disease: A
case report

Afsaneh Raja-
biani

1. Afsaneh Rajabiani 
2. Alireza Abdollahi 
3. Zahra Farahani 
4. Maryam Jaberi 
5. Hiva Saffar 

1210

05/09/94

11:50-12:00
 Hematopoietic and
Lymphatic Systems

 Primary hyperoxaluria diagnosed
on bone marrow biopsy in pan-

 cytopenic adult patient with end
stage renal disease, a case report

Pardis Nema-
tollahi

1. Pardis Nematollahi 
2. Fereshteh Mohammad-
izadeh 
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1251

05/09/94

12:00-12:10
 Hematopoietic and
Lymphatic Systems

 Chronic Lymphocytic Leukemia
presenting with Aplastic ane-
mia,A case report

Pardis Nema-
tollahi

1. Pardis Nematollahi 
2. Mitra Shavakhi 

1292

05/09/94

12:10-12:20
 Hematopoietic and
Lymphatic Systems

Relapse of AML five year after al-
  logeneic stemcell transplantation
as a Granulocytic Sarcoma

Mohammad-
Hossein Sanei

1. MohammadHossein Sanei 
2. Matin Shariati 
3. Pardis  Nematoallahy 

1293

05/09/94

12:20-12:30
Intra  Thoracic  A case of Pulmonary alveolar

microlithiasis mimic TB
Mohammad-
Hossein Sanei

1. MohammadHossein Sanei 
2. Maryam  Dehghani Mo-
barake 
3. Aahmadreza   Maghsuodi 
4. Pardis  Nematoallahy 

1196

05/09/94

12:30-12:40
Microbiology

 Human Bocavirus in Hospitalized
 Iranian Adults with Respiratory
Tract Infections during Janu-
ary-June 2014

 Helya sadat
mortazavi

1. Helya sadat mortazavi 
2. seyed hamidreza monavari 

79



▐هفدهمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

 Poster
Code

 Presentation
Date Paper Subject Paper Title Paper Presenter Authors

PO
ST

ER
 S

ES
SI

O
N

1205

05/09/94

12:40-12:50 Microbiology

Evaluation of the Susceptibility/
Resistance of the Acinetobat-

 er spp. Isolated from Lung
 Discharge Specimens Taken from
 ICU Patients in the Qaemshahr
Razi Hospital

arman  sho-
jaeifar

1. arman  shojaeifar 
2. aliakbar shojaei 
3. mazaher azordeh 
4. leila azargoon 

1236

05/09/94

12:50-13:00 Microbiology
 Bacillus cereus as a causative
 agent of peritonitis: A case
report

Hiva Saffar

1. Hiva Saffar 
2. Dorna Motevalli 
3. Zohre Baseri 

1204

05/09/94

14:00-14:10
Serology and Immu-

nology

 Prevalence of Hepatitis B Virus
 Seromarkers in Young Adults
 Vaccinated at Birth; Impact on
 the Epidemiology of Hepatitis B
Infection in Iran

Hiva Saffar

1. Hiva Saffar 
2. Abolghasem  Ajami 
3. Mohammed Jafar  Saffar 
4. Jalil  Shojaei 
5. Maryam  Sotudeh-Anvari 
6. Kiarash  Shams-Esfandabad 
7. Ali Reza  Khalilian 

1357

05/09/94

14:10-14:20 Microbiology

 Title: Microbial profile of the
organisms isolates in lower respi-

 ratory tract infections in patients
.admitted in ICU

    Fatemeh
Samiee Rad

1. Fatemeh    Samiee Rad 
2. Nader   Khoaroshahi 
3. Fatemeh   Mohammadi 
4. Mehry  Kalhor 
5. Mahsa   Ziaee-Ardestani 
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1360

05/09/94

14:20-14:30 Microbiology

 The microbiological diagnosis of
 bacterial colonization of tracheal
 tube in NICU patients,Kosar
.Hospital

    Fatemeh
Samiee Rad

1. Fatemeh Samiee Rad 
2. Nader Khoaroshahi 
3. Mehry Kalhor 
4. Fatemeh Mohammadi 
5. Mahsa Ziaee-Ardestani, 

1367

05/09/94

14:30-14:40 Microbiology
 Identification, isolation and
 sequencing of PGA gene from
shigella boydi

 seyed hassan
montazam

1. seyed hassan montazam 

1215

05/09/94

14:40-14:50
Molecular Pathol-

ogy

 Prognostic Value of BAALC
 Expression in Pediatric Acute
 Myeloid Leukemia: A Systematic
Review

  maryam
sheikhi

1. maryam  sheikhi 
2. hossein ayatollahi 
3. arezoo Shajiee 
4. Mohammad Hadi Sadeghian 
5. Sepideh  Shakeri 
6. maryam sheikhi 

1216

05/09/94

14:50-15:00
Molecular Pathol-

ogy

 Prognostic importance of C-KIT
 Mutations in Core Binding Factor
 Acute Myeloid Leukemia:  A
Systematic Review

 maryam
sheikhi

1. hossein ayatollahi 
2. Maryam Sheikhi 
3. arezoo Shajiee 
4. Mohammad Hadi Sadeghian 
5. Sepideh Shakeri 
6. maryam sheikhi 
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1249

05/09/94

15:00-15:10

Molecular Pathol-
ogy

 Prevalence of C. albicans in
 patients with vulvovaginal using
 molecular methods PCR-RFLP in
Zahedan city

 Farzaneh
khadem Sameni

1. Farzaneh khadem Sameni 

1252

05/09/94

15:10-15:20
Molecular Pathol-

ogy
 ras Proteins as  Proto- oncogenes
& Oncogenes

Mehri Aliasghar-
pour

1. Mehri Aliasgharpour 
2. Marjan Rahnamaye Farzami 

1258

05/09/94

15:20-15:30
Molecular Pathol-

ogy

 Cancer stem cell markers CD44
 and ALDH1A1  are overexpressed
 in melanoma compared to
 non-melanoma skin tumors
 and confer aggressive tumor
behavior

 Raheleh Roudi

1-Raheleh Roudi 
2-Elham Erfani
3- Azadeh Rakhshan
4- Mehrdad Nasrollahzadeh 
5-Ahmad Shariftabrizi
6-Zahra Madjd

1265

05/09/94

15:30-15:40
Molecular Pathol-

ogy

Over expression of putative can-
cer stem cell marker ALDH1A1 
confer aggressive behavior in 
Iranian prostate carcinomas

Elham Kalantari

1. Elham Kalantari 
2. Mojgan Asgari 
3. Faezeh  Hasani Saadi 
4. Ahmad  Shariftabrizi 
5. Raheleh  Roudi 
6. Zahra  Madjd 
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1266

05/09/94

15:40-15:50
Molecular Pathol-

ogy

 Clinical significance of putative
 cancer stem cell markers CD44
and CD133 in prostate carcino-
mas

Elham Kalantari

1. Elham Kalantari 
2. Mojan  Nikpanah 
3. Naghmeh  Salarieh 
4. Mojgan  Asgari 
5. Zahra Madjd 

1306

05/09/94

15:50-16:00
Molecular Pathol-

ogy

 Checking the level of PSA in
 prostate cancer at recent 4 years
 in Shahid beheshti hospital of
Kashan

hassan ehteram
1. hassan ehteram 
2. omid roostaie 

1341

06/09/94

8:30-8:40
Molecular Pathol-

ogy

Prevalence of mutations in 
codons 12 and 13 K- RAS2 gene 
by  Cold Real Time PCR method 
in colorectal cancer patients 
referred to Imam Khomeini 
Hospital

 Zahra Ataei
kachooei

1. Zahra Ataei kachooei 
2. Zahra-soheila  Soheili 
3. Alireza Abdollahi 
4. Amirnader Emami 
5. Hassan  Eftekhari 
6. Shahram Samie 
7. Kamal  Bahar 
8. Reza  Hajihosseini

1193

06/09/94

8:40-8:50
Other

Investigating type of tissue 
changes and its associated 
factors in bodies were sent to 
Tehran legal medicine organi-
zation in death from poisoning 
tramadol (2008-2013)

fares najari 1. fares najari 
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1206

06/09/94

8:50-9:00
Other

Serum Zinc and Haptoglobin in 
Noncirrhotic Azeri Patients with 
Chronic Active Hepatitis C

 Sam  Morshedi
Asl

1. Sam  Morshedi Asl 
2. Abolfazl  Pourhassan 

1239

06/09/94

9:00-9:10
Other Gallblader carcinoma metastatic 

to the ovary: A rare case report Arash dehghan

1. arash dehghan 
2. Ghazal Sami 
3. nika eskandari 

1286

06/09/94

9:10-9:20
Other Primary neuroendocrine carcino-

ma of the breast Arash Dehghan

1. Arash Dehghan 
2. Nika Eskandari 
3. Ghazal Sami 

1240

06/09/94

9:20-9:30
Other

The Study of Gastrointestinal 
Lymphoma Immunophenotypes 
in Admitted Patients of Hamadan 
Hospitals and Relationship 
between 2 Years Survival with 
Patient Age, Immunophenotype 
and Site of the Tumor

Arash  Dehghan
1. Arash  Dehghan 
2. Ghazal Sami 
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1325

06/09/94

9:30-9:40 Other
The accuracy of frozen section di-
agnosis in Besat hospital Hamed-
an-Iran during 2008-2014

Arash Dehghan

1. Arash Dehghan 
2. Nika Eskandari 
3. Ghazal Sami 

1274

06/09/94

9:40-9:50 Other  Using confocal microscopy in the
diagnosis of pathology

saeid Mah-
moudi

1. saeid Mahmoudi 
2. Ali Eslamifar 
3. samaneh saffar 
4. nazanin sharifi 
5. mehrad  eslamifar 
6. mohsen chiani 

1320

06/09/94

9:50-10:00 Other

The effects of Ginger consump-
 tion on sperm parameters and
 its relation to oxidative stress in
 idiopathic infertile men referred
to Royan Institute

 Reza Salman
Yazdi

1. Reza Salman Yazdi 
2. Zahra Ahmadian Shal 
3. Sayyed Jalil Hoseyni 
4. Marjan Sabbaghian 
5. Kaveh Afraz 

1334

06/09/94

10:00-10:10 Other

Evaluation of Expression of P63 
in Sputum Specimens of the 
Patients with Non Small Lung 
Cancer

Ashraf fakhrjou

1. Ashraf fakhrjou 
2. Ali Zohori 
3. Mohammad Reza Ghafari 
4. Zohre Sannat 
5. Mohammad  Mirzaaghaz-
adeh 
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1220

06/09/94

10:10-10:20
Skin

 Histopathological Aspects of
Neutrophilic Dermatoses: Inves-

 tigation of 38 Cases and Review
of the Literature

 Alireza
Ghanadan

1. Alireza Ghanadan 
2. Amir Hooshang Ehsani 
3. Sahar Dadkhah 
4. Somayeh Khezri 
5. Mojtaba  Mirzaei 

1221

06/09/94

10:20-10:30
Skin

 Tumor Infiltrating Lymphocytes
 in Different Stages of Malignant
Melanoma

 Alireza
Ghanadan

1. Alireza Ghanadan 
2. Amir Hooshang Ehsani 
3. Ali Mohammad Farahmand 
4. Mojtaba Mirzaei 

1246

06/09/94

10:30-10:40
Skin  Expression of Estrogen Receptor

alpha in Malignant Melanoma Parvin Rajabi

1. Parvin Rajabi 
2. Mohsen Hani 
3. Marzieh Bagheri 

1262

06/09/94

10:40-10:50
Skin

Standard immunostains  and 
methods hematoxylin and eosin 
staining for melanoma : Which 
ones aremost useful?

zohre khodashe-
nas

1. zohre khodashenas 
2. kambiz kamyam 
3. azita nikoo 
4. zahra naraghi 
5. alireza ghanadan 
6. hedieh moradi 
7. noshin  mohtasham 
8. faezeh moosavinia 
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1272

06/09/94

10:50-11:00
Skin Morphea and CMV; is there any 

association?
 Naser Tayyebi

Meibodi

1. Naser Tayyebi Meibodi 
2. Yalda  Nahidi 
3. Zahra  Meshkat 
4. Fatemeh   Farhangdoost 

1273

06/09/94

11:00-11:10
Skin Macular Amyloidosis and Ep-

stein-Barr Virus
 Naser Tayyebi

Meibodi

1. naser Tayyebi Meibodi 
2. Yalda  Nahidi 
3. Zahra    Meshkat 
4.  Narges   Nazeri 

1275

06/09/94

11:10-11:20
Skin

Comparison of Cox_2 expression 
in radiation induced BCC and non 
radiation induced BCC

 Naser Tayyebi
Meibodi

1. Naser Tayyebi Meibodi 
2. Yalda  Nahidi 
3. Amir hossein  Jafarian 

1277

06/09/94

11:20-11:30
Skin Trichogram study on 149 Iranian 

patients
Kambiz Kamyab.

Hesari

1. Kambiz Kamyab.Hesari 
2. Alireza Firooz 
3. Azadeh Goodarzi 
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1279

06/09/94

11:30-11:40 Skin Review literature on Trichogram Kambiz Kamyab.
Hesari

1. Kambiz Kamyab.Hesari 
2. Alireza Firooz 
3. Azadeh Goodarzi

1281

06/09/94

11:40-11:50 Skin

Cicatricial and non-cicatricial 
alopecia; the diagnostic accuracy 
of vertical and transverse scalp 
biopsies

Kambiz Kamyab.
Hesari

1. Kambiz Kamyab.Hesari 
2. Pedram  Noormohammad-
pour 
3. Nessa  Aghazadeh 
4. Ziba  Rahbar 
5. Pardis  Hejazi 
6. Zahra  Naraghi 
7. Alireza  Ghanadan 
8. Azadeh Goodarzi

1282

06/09/94

11:50-12:00 Skin

Comparison of free lateral and 
deep margins of Basal Cell Carci-
noma (BCC) by the means of two 
staining methods: Hematoxylin 
and eosin stain (H&E) and immu-
nohistochemistry (IHC)

Kambiz Kamyab.
Hesari

1. Kambiz Kamyab.Hesari 
2. Hassan Seirafi 
3. Fatemeh Montazer 
4. Azita Nikoo 
5.  Parvin Tavousi 
6. Azadeh Goodarzi 
7. Noushin Mohtasham 

1283

06/09/94

12:00-12:10 Skin

OCT-4 is a good predictor 
biomarker for local recurrence 
in head and neck basal cell 
carcinoma

Kambiz Kamyab.
Hesari

1.  Kambiz Kamyab.Hesari 
2. Feresteh Baghaei 
3. Samira Derakhshan 
4. Ahmadreza Shamshiri 
5. Azadeh Goodarzi 
6. Noushin Mohtasham 
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1366

06/09/94

12:10-12:20
 Soft Tissue and

Bone

Expression of insulin-like growth 
factor II mRNA binding protein 
3 (IMP3) in enchondroma and 
chondrosarcoma

 Tina
Shooshtarizadeh

1. Tina Shooshtarizadeh 
2. Aghdas Nazeri 
3. Ali Zare-Mirzaie 
4. Sajjadeh Movahedinia 

1271

06/09/94

12:20-12:30 Urinary Tract

 Assessment of the changes in
tumor grade, size, and patho-

 logical stage of bladder tumor in
 resampling of urothelial tumors
 as residual tumors and recurrent
tumors

Maryam Abol-
hasani

1. Maryam Abolhasani
2. Mahshid Seyed Karimi
3. Mojgan Asgari 

1312

06/09/94

12:30-12:40 Urinary Tract

Pure epithelioid angiomyolipoma 
of kidney in tuberous sclerosis 
patient: A case report and review 
of literature

Azar  Naimi

1. Azar  Naimi 
2. Maryam Riahinejad 
3. Fereshteh Mohammad-
izadeh

1345

06/09/94

12:40-12:50 Urinary Tract  Congenital Calcium oxalate
nephropathy in a child

Maliheh Khod-
dami

1. Maliheh Khoddami 
2. Nasrin  Esfandiar 
3. Maryam Kazemi Aghdam

1375

06/09/94

12:50-13:00 Urinary Tract

A Comparison of prognostic 
value of Three-tiered grading 
method with Fuhrman methods 
for renal cell carcinoma

Mojgan  Asgari

1. Mojgan  Asgari 
2. Alireza  Sheibani 
3. Maryam  Abolhasani 
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بخش دانشجویی

1209

04/09/94

12:00-12:05
Biochemistry

The Effects of combination thera-
 py of Caffeine and Glibenclamide
 on Oxidative Stress of Testis
Tissue among Streptozotocin-In-
duced Diabetic Rats

 Parinaz Zare
Estahriji

1. Parinaz Zare Estahriji 
2. Mohammadhasan Ghosian 
Moghadam 

1255

04/09/94

12:05-12:10
Biochemistry

 The Effects of combination
therapy of Diazepam and Glib-

 enclamide on Catalase in Heart
Tissue among Streptozotocin-In-
duced Diabetic Rats

 Parinaz Zare
Estahriji

1. Parinaz Zare Estahriji 
2. mehrdad roghani 

1260

04/09/94

12:10-12:15
Biochemistry

 Retrospective analysis of adult
patients with cutaneous vasculi-
tis:  clinical manifeststion, Labo-

 ratorial finding and pathological
changes

zohre kho-
dashenas

1. zohre khodashenas 
2. vahideh lajevardi 
3. zahra hallaji 
4. iraj shekari 
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1284

04/09/94

12:15-12:20
Biochemistry

Therapeutic Effects of thiamine 
(vitamin B1) in the Improvement 
of Vascular Complications of 
Diabetic Patients

Fatemeh Safari

1. Fatemeh Safari 
2. Atefe Alirezaee 
3. Mahsa Golahdose 
4. Zahra Barghjelveh 

1288

04/09/94

12:20-12:25
Biochemistry

Comparison oral administra-
 tion of Origanum vulgarea and
 Fumaria officinalis on serum
HDL-cholesterol in Streptozoto-
cin-Induced Diabetic Rats

fateme bahrami

1. fateme bahrami 
2. mohamad hassan ghosian 
moghadam 
3. mehrdad roghani 

1296

04/09/94

12:25-12:30
Biochemistry

Therapeutic effect of a combina-
tion of diazepam and gliben-

 clamide on Catalase Activity of
 liver in Streptozotocin-Induced
Diabetic Rats

fateme bahrami

1. fateme bahrami 
2. mohamad hassan ghosian 
moghadam 
3. mehrdad roghani 

1289

04/09/94

12:30-12:35
Biochemistry

The effect of combination 
therapy with Glibenclamide and 
Caffeine on Malondialdehyde 
level in the brain of Streptozoto-
cin-induced diabetic rats

 Nazgol momeni
mazde

1. nazgol momeni mazde 
2. Mohammadhasan Ghosian 
Moghadam 
3. mehrdad roghani 
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1332

04/09/94

12:35-12:40
Biochemistry

 The effect of combination
 therapy with Glibenclamide and
 Diazepam on Catalase activity in
the kidney of Streptozotocin-in-
duced diabetic rats

 Nazgol momeni
mazde

1. Nazgol momeni mazde 
2. Mehrdad Roghani 

1290

04/09/94

12:40-12:45
Biochemistry

 Evaluation of biochemical and
immunological changes in pa-
tients with rheumatoid arthritis

Mahsa Golah-
dooz

1. Mahsa Golahdooz 
2. fatemeh Safari 
3. Elham Poormohammadi 
4. Atefe Alirezaee 
5. Faeze Shabani 

1313

04/09/94

12:45-12:50
Biochemistry

Comparing The Effects of Gliben-
 clamide/Caffeine Combination
Therapy and Glibenclamide/

 Diazepam on Oxidative Stress of
Renal Tissue in Diabetic Rats

 Reyhane Rafighi
Oskuie

1. Reyhane Rafighi Oskuie 

1322

04/09/94

12:50-12:55
Biochemistry

 The Effects of Combination
Therapy of Caffeine and Gliben-

 clamide on Catalase Enzyme of
Renal Tissue in Diabetic Rats

 Reyhane Rafighi
Oskuie

1. Reyhane Rafighi Oskuie 
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1321

04/09/94

12:55-13:00
Biochemistry

 Comparison of food intake of
 Fumaria officinalis and Salvia
officinalis on HDL serum of strep-
tozotocin-induced diabetic rats

azam omidvar

1. azam omidvar 
2. Mohamad Hasan Ghosian 
Moghadam 
3. Mehrdad Roghani 

1326

04/09/94

13:00-13:05
Biochemistry

The Effect  of combination thera-
 py of Caffeine and Glibenclamide
 on Oxidative Stress in the liver
Tissue among Streptozotocin-In-
duced  Diabetic Rats

mahya hosseini 1. mahya hosseini 

1327

04/09/94

13:05-13:10
Biochemistry

The Effect  of combination thera-
 py of Caffeine and Glibenclamide
 on Oxidative Stress in the heart
Tissue among Streptozotocin-In-
duced  Diabetic Rats

mahya hosseini 1. mahya hosseini 

1344

04/09/94

13:10-13:15
Biochemistry

 The effect of acetyl-L-carnitine
 on the oxidative stress of the
kidney tissue among diabetic rats

Sana Ansari

1. Sana Ansari 
2. Iman Ansari 
3. Jamshid Narenjkar 
4. Mehrdad Roghani 
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1329

04/09/94

13:15-13:20
Endocrine System

 The effect of Paclitaxel On
 morphology of human papillary
thyroid cancer cell line

Zoleykha Azari

1. Zoleykha Azari 
2. Mohamadhadi Bahadori 
3. Arash Zaminy 
4. Sara Dabirian 
5. Jamalali Olfati 

1330

04/09/94

13:20-13:25
Endocrine System

 The effect of hydro-alcoholic
 extracts hull less seed pumpkin
 On treatment of human papillary
thyroid cancer cell line

Zoleykha Azari

1. Zoleykha Azari 
2. Mohamadhadi Bahadori 
3. Arash Zaminy 
4. Sara Dabirian 
5. Jamalali Olfati

1331

04/09/94

13:25-13:30

Endocrine System
 Adrenal Cystic Lymphangioma
 Presented With Hypertension: A
Case Report

 Shahrzad
Yazdanpanah

1. Shahrzad Yazdanpanah 
2. Bita  Geramizadeh

1348

04/09/94

13:30-13:35
Female Reproduc-

tive System

 Knowledge and Attitude towards
 Cervical Cancer Prevention
among Female University Stu-
dents and Hospitals Staffs in Iran

Yasmin Poura-
liakbar

1. Yasmin Pouraliakbar 
2. Mohammad Naghavi-Be-
hzad 
3. Reza Piri 
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1353

04/09/94

13:35-13:40
Female Reproduc-

tive System

Ki-67/MIB-1 as a prognostic fac-
tor in cervical cancer: a systemat-
ic review with meta-analysis

Reza Piri

1. Reza Piri 
2. Mohammad Naghavi-Be-
hzad 
3. Yasmin Pouraliakbar 
4. Ashraf Fakhrju 

1346

04/09/94

13:40-13:45
Skin

Dermatoscopic and Histo-
 pathologic Results in Basal Cell
 Carcinoma and Melanocytic Nevi
of Face- a Comparative study

Reza Piri

1. Reza Piri 
2. Mohammad Naghavi-Be-
hzad 
3. Yasmin Pouraliakbar 

1234

04/09/94

13:45-13:50
Genetics

New cause of Recurrent Mis-
carriage in a young female with 
novel Reciprocal Translocation t 
(2; 14): A case report

 Mohammad
Daghbashi

1. Mohammad Daghbashi 
2. Mohammad reza Farzaneh 

1233

04/09/94

13:50-13:55
Molecular Pathology

 Abrupt development of plasma
 cell leukemia in a patient with
chronic anemia under follow up

 Mohammad
Daghbashi

1. Mohammad Daghbashi 
2. Mohammad reza  Farzaneh 
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1307

04/09/94

13:55-14:00
Genetics KIT Gene as an Angiogenesis 

Marker in Sporadic Breast Cancer maryam  rahimi

1. Maryam  Rahimi 
2. Farkhondeh  Behjati 
3. Fereidoon  Sirati 
4. Saghar  Ghasemi 
5. Fatemeh A  Moghaddam 
6. Elahe  Keyhani 

1333

05/09/94

12:00-12:05
Hematology

Investigation of iron storage and 
Dickkopf-1 in beta-thalassemia 
major patients

 madieh sepasi
zang abadi

1. madieh sepasi zang abadi 
2. mohammad hadi  sade-
ghian 
3. zahra badiei 
4. mohammad reza keramati 
5. hossein ayatollahi 
6. behzad mansori 

1294

05/09/94

12:05-12:10
 Hematopoietic and
Lymphatic Systems

Aleukemia Cutis: Clinicopatho-
logical Investigation of Two Cases

 Aileen Azari
Yam

1. Aileen Azari Yam 
2. Sirous  Zeinali 
3. Javad  Tavakkoly_Bazzaz 

1229

05/09/94

12:10-12:15
Molecular Pathology

Mutation Profile of FLT3 gene 
in Iranian Patients with Acute 
Myeloid Leukemia

 Aileen Azari
Yam

1. Aileen Azari Yam 
2. Javad Tavakkoly Bazzaz 
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1230

05/09/94

12:15-12:20
Other  Apocrine Mixed Tumor of the

Eyelid: A Case Report
 Aileen Azari

Yam
1. Aileen Azari Yam 

1351

05/09/94

12:20-12:25
Microbiology

 Conserved OprF as a selective
immunogen against  Pseudomo-
nas aeruginosa

 Ehsan  Kazemi
Moghaddam

1. Ehsan  Kazemi Moghaddam 
2. Parviz  Owlia 
3. Marjan  Aghajani 

1352

05/09/94

12:25-12:30
Microbiology

 Detection and Comparison of
 Prevalent Bacteria Associated
 With Lacrimal Duct Obstruction
in Infants and Adults

 Mohammad
Moradi

1. Mohammad Moradi 
2. Mohamad Niakan 
3. Hasan Ghasemi 
4. Mohammadebrahim Yar-
mohammadi 
5. Hadi Kazemi 

1369

05/09/94

12:30-12:35
Microbiology

Resistance to antimicrobial 
agents in Urine and stool speci-
mens, retrospective study, 2010 
and 2014

 Reza Pishkarie
Asl

1. Reza Pishkarie Asl 
2. Samad  Farhadi 
3. Mina Salmanian 
4. Solmaz madadi 
5. Farahnaz Faraji 
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1261

05/09/94

12:35-12:40
Molecular Pathology

SMUG1 high/ RhoA high pheno-
type is more often found in dif-
fuse subtype gastric carcinomas

Alireza Koro-
urian

1. Alireza Korourian 
2. Zahra Madjd 
3. Raheleh Roudi 
4. Elham  Kalantari 

1264

05/09/94

12:40-12:45
Molecular Pathology

Human Gene expression pro-
filing using cDNA microarray in 
estrogen receptor positive breast 
cancer MCF7 cell line treated 
with Thymoquinone

Marjaneh Mota-
ghed

1. Marjaneh Motaghed 

1237

05/09/94

12:45-12:50
Other

 Melanotic neuroectodermal
 tumor of infancy: A rare case
report

ghazal sami

1. ghazal sami 
2. arash dehghan 
3. nika eskandari 

1295

05/09/94

12:50-12:55
Other

A Review on Therapeutic Effects 
of Humanin, a New Peptide in 
Treatment of  Alzheimer Disease

Atefe Alirezaee

1. Atefe Alirezaee 
2. fatemeh safari 
3. Zahra Bargh-jelveh 
4. Mahsa Kolahduz 
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1318

05/09/94

12:55-13:00
Other

Study on the pattern of the 
performance of pap smear test 
in the personnel of the 15th area 
of the ministry of education in 
tehran

sajede ghasem-
pour

1. sajede ghasempour 
2. hora pakravan 
3. farhad jafari 

1354

05/09/94

13:00-13:05
Other

 The effect of metformin on
 learning and spatial memory in
experimental model of Alzhei-

 mer’s disease induced by beta
amyloid in rat

Mehdi  Nasiri

1. Mehdi  Nasiri 
2. Tajmah  Mombeini 
3. Mehrdad  Roghani 
4. Jamshid  Narenjkar 

1241

05/09/94

13:05-13:10

Serology and Immu-
nology

The Role of S100B Biomarker in 
Brain Injuries Elnaz  Khosh

1. Elnaz  Khosh 
2. Abdolreza  Esmaeilzadeh 

1243

05/09/94

13:10-13:15
Serology and Immu-

nology

The Effect of Mesenchymal Stem 
Cells to IL-17 in the Immuno-
pathogenesis of Psoriasis

Azita Moham-
madzadeh

1. Azita Mohammadzadeh 
2. Abdorreza Esmaeilzadeh 
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1256

05/09/94

13:15-13:20
Serology and Immu-

nology

Comparison of mast cell concen-
 tration in peripheral and central
giant cell granuloma:a compara-
tive study

elahe komasi

1. Elahe Komasi 
2. Sareh Farhadi 
3. Ferial Taleghani 

1323

05/09/94

13:20-13:25
Serology and Immu-

nology

Principles and application of 
a highly quantitative liquid 
phase immunoassay (luciferase 
immunoprecipitation system) for 
profiling humoral immune re-
sponses in patient sera samples

 Faezeh Shabani
Azim

1. Faezeh Shabani Azim 
2. Mahsa Kolahduz 

1224

05/09/94

13:25-13:30
پرستاری

Comparison of Ondansetron 
and Meperidine in treatment 
of post anesthesia shivering- A 
randomized placebo controlled 
triple blind clinical trial

 Davood Nasiry
Zarrin Ghabaee

1. Davood Nasiry Zarrin 
Ghabaee 
2. Mohammad Reza Hosseini 
3. Mohsen Saber Moghadam 

1225

05/09/94

12:30-12:35
پرستاری

Preventive effect of propofol 
against increased intra-ocular 
pressure caused by succinylcho-
line injection and endo-tracheal 
intubation

 Davood Nasiry
Zarrin Ghabaee

1. Davood Nasiry Zarrin 
Ghabaee 
2. Mohammad Reza Hosseini 
3. Mohsen Saber Moghadam
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1226

05/09/94

13:35-13:40
پرستاری

A Survey on relationship be-
 tween spiritual wellbeing and
 quality of life in multiple sclerosis
patients

 Davood Nasiry
Zarrin Ghabaee

1. Davood Nasiry Zarrin 
Ghabaee 
2. Mohammad Reza Hosseini 
3. Majid Malekzadeh 

1227

05/09/94

13:40-13:45
پرستاری

 Needle Sticks Injuries and its
 Related Factors among Nursing
staff

 Davood Nasiry
Zarrin Ghabaee

1. Davood Nasiry Zarrin 
Ghabaee 
2. Mohamad Reza Hosseini 
3. Hadi Abbaspour 

1232

04/09/94

8:15-8:30
Molecular Pathology NPM1 Mutation in Acute My-

eloid Leukemia
 Aileen Azari

Yam

1. Aileen Azari Yam 
2. Javad Tavakkoly Bazzaz 
3. Samira  Dabbagh Bagheri 
4. Ameneh  Bandehi Sarhaddi 
5. Sirous Zeinali 

1263

04/09/94

8:30-8:45
Molecular Pathology

 Evaluating the expression of
 OCT4 and CD133 as cancer stem
 cell markers in transitional cell
carcinomas

Elmira Ghey-
tanchi

1. Elmira Gheytanchi 
2. Shirin  Sedaghat 
3. Raheleh  Roudi 
4. Hossein  Keymoosi 
5. Mojgan  Asgari 
6. Zahra  Madjd 
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1268

04/09/94

8:45-9:00
Molecular Pathology

Evaluation of expression of pu-
tative CSC marker CD44 in Renal 
Cell Carcinoma: A study using 
tissue microarrays (TMA)

 Leili Saeednejad
Zanjani

1. Leili Saeednejad Zanjani 
2. Zahra Madjd 
3. Mojgan Asgari 
4. Maryam abolhasani 
5. Arezoo Rasti 

1347

04/09/94

9:00-9:15
Biochemistry

Beneficial effects of acetyl-L-car-
nitine on the oxidative stress of 
the liver tissue in streptozoto-
cin-induced diabetic rats

Ehsan Khosh-
goftar

1. Ehsan Khoshgoftar 
2. Iman Ansari 
3. Jamshid Narenjkar 
4. Mehrdad Roghani 

1349

04/09/94

9:15-9:30
Female Reproduc-

tive System

 The relationship between
 histologic grades of invasive
 carcinoma of breast ducts and
mast cell infiltration

 Mohammad
Naghavi-Behzad

1. Mohammad Naghavi-Be-
hzad 
2. Yasmin Pouraliakbar 
3. Reza Piri 
4. Ashraf Fakhrjou

1370

05/09/94

9:30-9:45
 Soft Tissue and

Bone

P63 expression as a biomarker 
discriminating giant cell tumor of 
bone from other giant cell-rich 
bone lesions

 Mandana
 Rahimi

 1-Tina Shooshtarizadeh 
2-Mandana Rahimi
3-Sajjadeh Movahedinia 
4- N.Mohammadi

102






