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نوزدهمین همايش ساالنه
و دومین همايش بین المللي آسیب شناسي و طب آزمايشگاه

مرکز همایش های  بین المللی رازی- تهران
دارای امتیاز بازآموزی

پنجمین همايش بین المللــی شاخه ايرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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دکتر زهرا صفایی نراقی
 رئیس همایش

دکتر مژگان عسگری
 دبیر کمیته علمی همایش

دکتر مریم ابوالحسنی
 دبیر علمی همایش

دکتر حسین دارآفرین
 دبیر اجرایی همایش

ابوالحسنی مریم
ابوالقاسمی حسن
احمدی سروش

احمدی سیدعلی
احمدی نژاد مینو

اسدی آملی فهیمه
اسدی کنی زهرا
اسالمی محمد
اصالت مصطفی

اصغری اکرم
اعتباریان ارغوان

اکبری حسن
امیدی عباسعلی

امینی شکیب پویان

امینی کافی آبادی صدیقه
امیدوار پیمان
انجرانی صغری
آذرکیوان آزیتا
آذری یام آیلین

آریا علیرضا
آزادارمکی سعید

آزاده پیام
آزموده اردالن فرید

آقاخانی آرزو
آقائی پور مهناز

آیت اللهی حسین
باباحیدریان پگاه

باقری ماندانا

بخشایش کرم مهرداد
برومند محمدعلی
باللی محمدرضا
بهادري مسلم

بیداری زره پوش فرحناز
پروین محمود

پورعبداله میهن
پورفتح اهلل علی اکبر
تابعي سیدضیاءالدین

تبریزچي حمید
توانگر سید محمد

توحیدی مریم
تیموری حسین

ثابتی شهرام

جدلی فرزانه
جعفري اسدا...

جاللي ندوشن محمدرضا
جماعتی حمیدرضا

جمالي زواره اي منصور
جوادزاده شهشهانی هایده

جهانزاد عیسی
چاوشی محمد
چگینی آزیتا

چگینی حسین
حائری هایده 
حدائق فرزاد

حقي آشتیاني محمدتقي
حنطوش زاده صدیقه

اسامی کمیته علمی و سخنرانان همایش سال 96
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حیدرپور میترا
خانیکی محمود
خدامی ملیحه

خلج زاده مجیدرضا
خویی سیدعلیرضا
دارآفرین حسین
دانشبد خسرو
داهیم پریسا

دبیری شهریار
درودی نیا آتسا
دونلو مسعود
راستی گلنار
راستی آرزو
رجبی پروین

رجبی نژادمقدم محمد
رجبیانی افسانه
رحیمی ماندانا
رحیمي فرزانه
رخشان محمد

رخشان آزاده
رخشانی ناصر

رضایی میتراسادات
رضایی اسماعیل
رضوانی احسان

رضی فریده
رفعتی مریم

رفیعي محمدرضا
رمضانی مظاهر

رهبر محمد
رهبر مهتاب

رهنمای فرزامی مرجان
زارع مهرجردی علی 

زارع میرزایی علی
زندی عبداله
زیاری کتایون

ژام هانیه
ستوده مسعود

ستوده انواری مریم

سرگلزایی سودابه
سرمدی سهیال

سلطان قرایی هاله
سمیعی سعید

سیاری فرد فاطمه
سیروس حمیدرضا

سیف الهی اکرم
سیدمهدي سیدعلي اکبر

شاه سیاه رضا
شایانفر نسرین

شریعت تربقان سیامک
شریفی  شهین
شفقي بهروز

شمس صدیقه
شوشتری زاده تینا
شهسواری علی

شیرازی یگانه بابک
صابر تهرانی ساینا
صادقي پور علیرضا

صانعی محمدحسین
صدیقی مرتضی

صفادل نوش آفرین
صفار هانا
صفار هیوا

صفایی اکبر
صفایی نراقی زهرا
صفوی معین الدین

صنعتی سوزان
طالبی طاهر مهشید

طاهری دیانا
طاهري کلورزي آمنه

طالچیان الهام
طیبی میبدی ناصر

عابدی اردکانی بهنوش
عادلی خسرو
عباسی محمد

عبدالهی علیرضا
عبدی راد افشین



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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عزیزي محمدرضا
عسگری مژگان

عطاران زاده آرمین
عالئی مستانه

غفاری سعیدرضا
فخرجو اشرف
فروغی فروغ

فرهادي لنگرودي محمد
فرهي فربد

قادری سیاوش
قریب آتوسا

قنادان علیرضا
قوام فرخ

کامیاب حصاری کامبیز
کاهکوئی شهرام

کرامتی محمدرضا
کردونی خوزستانی ندا

کروریان علیرضا
کریمی شهیدی سیدمهدی

کالنتر بهزاد

کمالیان ناصر
کیانی اردا

کیهانی صدیقه
کدیور مریم
کرمي فرید

کریمي نژاد محمدحسن
کوثري فرید

کومار وي جندا
گارو خاویر

گرامی فرزاد
گرامی زاده بیتا

الریجانی محمدباقر
محتشم نوشین
محمدنژاد مهدی
محمدی فروزان

محمدي تربتي پیمان
مرادی افشین

مروج صالحي لطفعلي
مشهدی عباس فاطمه

معین فر فرید

منبتی احمد
منتظر فاطمه
منتظر مهدی

منصف اصفهاني علیرضا 
منصوری داود

موحدی نیا سجاده
مهدوی نازنین
مهرآزما میترا

میراب سمیعی سیامک
میرافشاریه سید عباس

میرناطقی امیرمهدی
میالنی مجید
میناییان سارا
ناجی مهرداد

ناسی زاده سهیال
ناصری مقدم سیاوش
نجفی زاده سیدرضا

نوذریان زهره
نیک منش آرش

نیکو آزیتا 

نیلی پور یلدا
واحدی امیر

واسعی محمد
ولی زاده بابک
وصال پروانه

هاشمی بهرمانی محمد
هاشمي فروغ

هورمزدی مهشید
یزدانی فرزاد

یعقوبی جویباری علی 
یوسفی شکراله
 کمیته علمی 

بخش دانشجویی

انصاری ایمان
آریان هدی
براتلو امیر
برند پوریا

جانقلی احسان
درخشانی پگاه
عالیپور کیانمهر

یوسفی علی
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ابوالحسنی مریم
احمدی نژاد مینو
امیدی عباسعلی

امینی کافی آباد صدیقه
ایزدی مود نرگس

آزموده اردالن فرید
آقایی پور مهناز

آیت الهی حسین
باباحیدریان پگاه

بهادری مسلم
بیداری زره پوش فرحناز

پناهی مهشید
توحیدی مریم

تقوی نسیم
جاللی ندوشن محمدرضا
جمالی زوارهای منصور

جهانزاد عیسی
خدامی ملیحه

دارآفرین حسین
رحیمی فرزانه
رمضانی مظاهر

ژام هانیه
سرگلزایی سودابه

سرمدی سهیال
سیف الهی اکرم
شایانفر نسرین

شوشتری زاده تینا

صفایی نراقی زهرا
طاهری آمنه
طاهری دیانا

طیبی میبدی ناصر
عباسی محمد

عسگری مژگان
فرهی فربد

فیضی عبداالمیر
قریب آتوسا

کمالیان ناصر
مروج صالحی لطفعلی
مشهدی عباس فاطمه

منبتی احمد
منصف اصفهانی علیرضا

مهرآزما میترا
ناسی زاده سهیال

هاشمی فروغ
یوسفی شکراله
یزدانی فرزاد

اسامی کمیته داوری مقاالت همایش سال 96

احمدی نژاد مینو
آیت الهی حسین
باباحیدریان پگاه
پورعبداله میهن

داهیم پریسا

رضایی اسماعیل
ژام هانیه

ستوده مسعود
سرگلزایی سودابه
سیف الهی اکرم

شایانفر نسرین
شاه قاسمی سعید
شوشتری زاده تینا

صدیقی مرتضی
صفار هیوا

طاهری دیانا
عالئی مستانه
کدیور مریم
کرمی فرید
کوثری فرید

گرامی زاده بیتا
محمدی فروزان
مهرآزما میترا
نوذریان زهره
یزدانی فرزاد

اسامی مسئولین و همکاران همایش سال 96



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
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دکتر حسین دارآفرین  
دبیر اجرایی همایش

ابوالحسنی مریم

احمدی محمود

اسدی کوروش 

اسماعیلی آرمیتا

امیرساسان یلدا

انصاری ایمان 

آزاد ارمکی سعید

باصری مسلم

بداقی مهری 

برومند محمدعلی

پناهی مهشید

پیرانفر وهاب

توتونچی اعظم السادات

توتونچی ملیحه السادات

جاللی ندوشن محمدرضا

حسن نژاد محمد

حمزی مجید 

خوش روش سید مرداویج 

دارآفرین حسین 

دانشیاری مهران 

دبیری شهریار

رضایی آناهیتا 

رجبی مطهره السادات

ساالری مائده 

سلیمانی محمد 

شفقی بهروز 

صدیقی مرتضی

عباسپور منظر 

عزیزی فریدون 

عسگری مژگان 

عالیی مهدی 

فرجامفر مهتاب 

فرجی اعظم

فقیه میرزایی مقداد

قاسمی پور سمیه 

قاضی عسکر سیدمهدی

قهرمانی مهران

کازری مهسا 

کرمی فرید 

کروریان علیرضا

کشاورز علی 

کمالیان ناصر

گوران مرید
لباف علی

محسنی علی 
مرتضایی زاده عباس

مردانی امید
مسعودی پریسا 
مسعودی پریناز
مسعودی محمد 
ملک پور بصیر
مهرآزما میترا
منبتی احمد

موسوی سیدعباس
میردامادی تهرانی سیدمحمد حسین

نیکومنش سیروس
یونسی زهرا 

اسامی کمیته اجرایی همایش سال 96
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DVD نرم افزاری سخرنانی های هامیش نوزدهم  )شامل صدا و تصویر سخرنان(

گواهی های صادر شده در همایش نوزدهم
در این همایش فقط گواهی های ذیل به صورت پرینت شده به شرکت کنندگان بر اساس حضور و غیاب ارائه خواهد شد:

1.گواهی کارگاه سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی )در صورت ثبت نام در همایش(
2.گواهی کنفرانس هموویژالنس )نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده های خونی( و کارگاه طب انتقال خون

3.گواهی کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی و عفونت های بیمارستانی
4.گواهی کارگاه کنترل کیفی بیوشیمی در آزمایشگاه بیوشیمی

5.گواهی کارگاه مبانی و نقش متخصصین آسیب شناسی در مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی
6.گواهی حضور در کارگاه های دانشجویی که در سالن 6 برگزار می گردد )بعد از ظهر روز سوم همایش(

7.گواهی مقاالت پذیرفته شده )روز سوم همایش(

DVD -1 سخنرانی های سالن های اصلی نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه که به صورت نمایش همزمان اسالیدها، تصویر و صدای 
سخنران تهیه خواهد شد، برای همه متخصصین آسیب شناسی ثبت نام شده در کنگره ارسال خواهد شد. 

بنابراین الزم است پاتولوژیست های محترم جهت دریافت DVD ، بخش آدرس فرم ثبت نام همایش خود را به صورت کامل همراه با کد پستی تکمیل نمایند.
2-شرکت کنندگان به غیر از متخصصین آسیب شناسی و همکاران کمیته علمی در صورت تمایل به دریافت DVD سخنرانی های همایش نوزدهم، می بایست برای پیش خرید DVD به 
واحد مالی واقع در طبقه زیر همکف مرکز همایش های رازی مراجعه و پس از پرداخت وجه DVD به مبلغ 250/000 ریال فرم مربوطه را به طور کامل همراه با آدرس و کد پستی پر نمایند.

DVD مربوطه برای دو گروه فوق از طریق پست از تاریخ 96/12/15 ارسال خواهد گردید.
در صورت عدم دریافت پس ازاین تاریخ همکاران می توانند از طریق تلفن های  22352938 تهران و 09193652583 پیگیری نمایند.

گواهی برنامه اصلی همایش و برنامه های بازآموزی یک هفته پس از اتمام برگزاری همایش، در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت از طریق وب 
سایت )www.ircme.ir( برای کسانی که عضو این سامانه باشند، قابل دریافت خواهد بود.

نحــــوه 

دریافت گواهی ها
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  مراحل صدور کارت عضویت و یا تمدید کارت عضویت برای همکارانی که در همایش ثبت نام کرده اند: 
1-ثبت نام در همایش نوزدهم 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

همکارانی که در سال های گذشته اقدام به دریافت کارت عضویت نموده اند، صرفا 
بایستی پس از پرداخت حق عضویت، هلوگرام تمدید کارت را دریافت نمایند.

  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

راهنامی واحد صدور کارت عضویت هوشمند انجمن آسیب شناسی ایران

توجه :

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

راهنامی واحد صدور کارت عضویت هوشمند انجمن آسیب شناسی ایران

همکارانی که در سال های گذشته اقدام به دریافت کارت عضویت IAP نموده اند، صرفا 
بایستی پس از پرداخت حق عضویت، هلوگرام تمدید کارت را دریافت نمایند .

الزم به ذکر می باشد : 
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به نام خداوند بخشنده مهربان
با سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی را 
در حضور سروران و استادان گرامی، مهمانان ارجمند و همکاران عزیز شروع می کنیم. مقدم همگی را گرامی داشته و خوش  آمد می گویم. 
در این گردهمایی مفتخریم عالوه بر جشنواره استادان پیشکسوت دکتر شادوران پرویز دبیری و دکتر مسلم بهادری، بزرگداشت همکار 

گرانقدر و چهره شاخص و برجسته علمی، استاد و مدیرگروه اخالق پزشکی، دکتر سیدضیاءالدین تابعی را برگزار می کنیم.
رشته جامع آسیب شناسی بیماری ها و زیرشاخه های فوق تخصصی آن که شامل محتویات کاربردی علوم پایه پزشکی و شناخت 
رشته های بالینی است هر کدام در حقیقت دو تخصص اصلی و فرعی )Major and Minor( در هم ادغام شده هستند. دایره المعارف 
آنها شامل کتب تخصصی، منابع و ماخذ بیشماری است که یادآوری الگوریتمیک اصول آنها همراه کسب دستاوردهای علمی به روز، 

نیازمند عمری بیش از عمر نوح است.
در اینجاست که هم آموزی ها، کنفرانس ها، سمینارها و کنگره ها با نقد زمان بهره وری در حد چنین عمری، امر نشدنی را شدنی کرده 
است. در برابر این نقد گرانبها مرهون استادان، نویسندگان و ارائه دهندگان مقاالت، سخنرانان و آموزش دهندگان گروه های کارگاهی 
هستیم. از زحمات همه این عزیزان و دبیران علمی و اجرایی کنگره و افرادی دیگر که به نحوی در برگزاری این همایش کمک کرده اند در 
جای خود و اعضای انجمن تقدیر و تشکر می نماییم. از همکاران عزیز تقاضا دارم هر یک به سهم خود در تولید علم و نشر آن و گردآوری 

سرخط ویژه ها و مطالب علمی روز با کمیته های آموزشی و انتشاراتی انجمن همکاری بیشتر داشته باشید.
در راستای اهداف شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور که برای آزمایشگاه های پزشکی به طور الزامی است یک بخش راهبردی 
مد نظر بوده است. وظیفه اصلی شما کاربرد دانش پزشکی و مهارت های تشخیصی رشته تخصصی تان است تا با تفسیر و تجمیع یافته های 
نتایج تســت ها و مطرح ساختن تشخیص های نوین از صدمات و خسارت های جانی و مرگ و میر های ناشی از تشخیص های دیر رس 
جلوگیری به عمل آید، در هزینه های بیماران و مخارج آزمایشگاه ها در سطح کشور صرفه جویی کالن صورت گیرد و در کنترل اخالق 

پزشکی و برقراری عدالت سالمت سهیم باشید. 
در سال جاری جامعه ما دو موفقیت چشمگیر داشته یکی لغو تبصره 2 ماده 4 مصوب قانونی سال 1367 و دیگری شرکت فعال و 

معرفی کاندیدای انجمن در انتخابات نظام پزشکی، انتخاب و راهیابی دو نفر از اعضای انجمن به شورای عالی نظام پزشکی است.
در این اواخر متاســفانه یکی از رزیدنت های عزیزمان را به همراه همســرش بر اثر تصادف از دســت داده ایم. بر روح پاکشان درود 

می فرستیم. همچنان انسجام، گسترش متناسب با نیاز و ارتقاء و کیفیت خدمات جامعه را خواستاریم.

دکتر ناصر کمالیان
 رئیس انجمن

 علمی آسیب شناسی ایران

پیـــام 
پیام 

با سپاس فراوان به درگاه 
خداوند متعال نوزدهمین 
همایش ساالنه و دومین 

همایش بین المللی آسیب 
شناسی و طب آزمایشگاهی 

را در حضور سروران و 
استادان گرامی، مهمانان 
ارجمند و همکاران عزیز 
شروع می کنیم. مقدم 
همگی را گرامی داشته 
و خوش  آمد می گویم.
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ام
پی

دکتر زهرا صفایی نراقی
رییس نوزدهمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

ادامه دهنده راه دانشمندان 
گــرانقدر باشیم

بنام پروردگار شروع و با نام او تمام می کنم
هرچه یاد گرفتم از اساتیدم آموختم

اگرچه مرگ پایان زندگی در این دنیاست ولی 
برای انسان های بزرگ می تواند آغاز زندگی و درس 

بزرگی برای آیندگان باشد.
یکی از اهداف مهم این کنگره تجلیل از اساتید 
پیشکســوت پاتولوژی است و به رســم قدردانی 
مراســم بزرگداشت اســتاد دکتر بهادری و استاد 
دکتر دبیــری انجام می گیرد. لذا فرصتی برای من 
فراهم شد که آرزوی دیرینه خود را به مرحله اجرا 
در آورده و یادی کنم از استادان بزرگوارم چه آنها 

که در قید حیات نیســتند و چه ایشانی که افتخار 
داشتنشان را داریم، معلمانی بزرگ که پایه گذاران 

آموزش پزشکی بوده اند:
دکتر شمســا بدون شــک یکی از چهره های 
ماندگار و از ذخایر دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
بــود. او نه تنها به خاطر کوشــش بی دریغش در 
اعتــالی این علم بلکه به جهــت فضایلی که یک 
معلم را ممتاز می ســازد مطرح بود. همیشه سعی 
داشت پاتولوژی را در جایگاه واقعی خود نگه دارد 
و پاتولوژیســت را بعنوان راهنما و مشاور همدوش 
سایر همکاران معرفی می کرد. صراحت و شهامت 

این استاد بزرگ در بیان عقایدش بینظیر بود.

دکتر شــریعت تربقان الگوی تمام عیار اخالق 
پزشکی، از دیگر اساتید شــریف این رشته بود. از 
ویژگی منحصر بفرد این عزیز، احترام به شاگردان 
را می توان برشــمرد. ایشان در آموزش هیچ بخلی 
نداشــت و عالقــه زیاد به یادگیــری و یاددهی از 
ویژگی های ارزنــده وی بود. صبر بی پایان و مثال 
زدنی ایشــان در مواجهه با ســختی هایی که در 

زندگی تجربه کرده بودند قابل تحسین است. 
دکتر شــریعتمداری انســانی بود که در خفا و 
بدون تظاهر و بی هیچ انتظاری چنان یک اســتاد 
واقعــی در تمــام مدت زندگی علمــی خود برای 

همگان شناخته شده هست. 

پیـــام 
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دکتر حجازی که از وی الفبای درماتوپاتولوژی 
را آموختیم و می توان گفت که ایشان به واقع پایه 

گذار این علم در دانشگاه تهران بودند.
همکاران جوان و عزیز من، به لطف خداوند در 
حال حاضر استادانی داریم که با تمام وجود سعی 
دارنــد چه از نظر علمی و چه از جنبه اخالقی و 
چه از منظر تجربیات شغلی راهنمای ما باشند و 

باید قدر آنها را بدانیم.
دکتــر بهادری یکی از چهره های درخشــان 
ایــن گروه هســتند. بیاد نداریم و نشــنیده ایم 
که اســتاد از راهنمایی و کمک برای کسی که 
درخواست داشت، دریغ کنند و همواره در تمام 
موارد یار و یاور ما در این حرفه هســتند. عالقه 
بســیار به تعلیم،راهنمایی و کمک به شاگردان 
از ویژگی های خاص اســتاد است که مثال زدنی 

است.
کتاب هــای متعدد تالیف و ترجمه اســتاد و 
برنامه هــای مداوم در جهت حمایت و تشــویق 
پژوهشگران جوان، از جمله ریاست دفتر ارتباط 
با دانش آموختگان که در برقراری روابط با طیف 
وســیع فارغ التحصیالن دانشگاه در اقصی نقاط 

دنیا نقش بسزایی دارد، گواه این مطلب است.

دکتــر کمالیان، از اســاتید بنام مــا از نظر 
علمی و تجربی هســتند. اســتادی دلسوز برای 
شــاگردان که ســاعات فراوانی را صرف آموزش 
و نیز تشــخیص بیماری برای بیماران می کنند. 
ایشان اولین استادی هستند که در نوروپاتولوژی 
 اطالعــات ارزنــده ای را در اختیــار همــکاران

می گذارند.
نیز برخود الزم می دانم سپاس دارم اساتیدی 
را کــه پایه گذاران این رشــته از علم پزشــکی 
در ایــران بودنــد. چرا که اکثر پیشکســوتان و 

اســتادان بنام این مکتب شاگردان مستقیم و یا 
غیر مســتقیم ایشان بوده و هستند. از میان این 
بزرگان می توان چهره های سرشناس زیر را عنوان 

کرد:
دکتر حبیبی در حقیقــت پایه گذار این علم 
بوده اند و الزم به یادآوری اســت که اولین قدم 
ایشان بیان اهمیت تفسیر گزارش پاتولوژی برای 
همکاران پزشــک بوده است. این استاد عزیز، با 
وجود بیماری قلبی خود را وقف دانشــگاه کرده 
و حتی شــب هایی را نیز در آن محیط به صبح 

می رساندند.
دکتر آرمین، استاد بزرگواری که از نماز صبح 
تا نماز عشــاء، به قصد پیشــبرد اهداف خود در 
جهت معرفی و آشــکار کردن اهمیت پاتولوژی، 

در دانشگاه تالش می کردند.
الزم بــه ذکر اســت که صد البته اســتادان 
گرانقدری نیز در مراکــز مختلف این مرز و بوم 
بوده و هســتند که راهنمایی ها و حمایت ایشان 
نقش بســزایی در پیشرفت و پایداری این رشته 

داشته است از جمله:  
دکتر سلطان نســب که به واقع یکی از پایه 

گذاران اصلی علم پاتولوژی بودند.

خوشبختانه تاکنون با تالش اساتید 
 ارجمند دوره های فلوشیپ

در سایر رشته های وابسته به 
پاتولوژی از جمله مولکوالر، 

هماتوپاتولوژی و سیتوپاتولوژی مورد 
تایید قرار گرفته است و امید آن 

دارم که در آینده نزدیک دوره های 
فلوشیپ در دیگر رشته های 
این علم نیز پایه گذاری شود

پیام 
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دکتر رخشــان، پاتولوژیستی که در وراء این 
علم، عالمی هستند که می توان به جد گفت در 
تمام رشته های پزشکی عالوه بر هماتوپاتولوژی، 
سر رشته داشته و دانشمندی است که حدودی 

برای دانش وی نمی توان تعیین کرد.
دکتر یوسفی دانشمندی مسئولیت پذیر که با 
وجود مقام ارزشمند استادی، تواضع بسیار ایشان 
از خصوصیات برجسته و قابل احترام این بزرگوار 

است.
دکتــر تابعی معلم، اســتاد و عالمی به واقع 
مومــن و ایثارگر که هــر دو از صفات بزرگان و 
فرهیختگان است. دکتر مهرزاد استادی گرامی و 
عزیز که در حیطه سیتولوژی یکتای زمان خود 

بوده و هستند.
دکتر عزیزی از اســتادانی که قسمت اعظم 
زندگی خود را وقــف مطالعه علمی به خصوص 
در جهت پاسخگویی به بیماران کرده و به عنوان 
مشــاوری همیشــه متواضع و آماده به کمک و 
راهنمایی به جوانان پاتولوژیست شناخته شده اند.

دکتر علوی اســتادی واالمقام که شخصیت 
بسیار مقتدر ایشان بویژه در این علم مثال زدنی 

است.

دکتر قوام اســتادی که در ضمن ایفای نقش 
به عنوان مســئول اجرایی در جهت پیشبرد این 

مکتب تالش های فراوانی کردند.
 بر خود الزم می دانم که بگویم بسیار خرسندم 
که در دانشــی قدم نهادم که استادان بزرگوار و 
برجسته ای دارد چه این عزیزانی که  عنوان شدند 
و چه بزرگان دیگری که اســم برده نشدند و از 
صمیم قلب اندوهگینم که در این چکیده ای که 
نوشتن آن را وظیفه اینجانب نهادند، قادر به ذکر 

نام و خصوصیات ارزشمند ایشان نیستم.
اینجانب به عنــوان یک عضــو ناچیز گروه 
پاتولــوژی، در حد توان و بــا همکاری نزدیک و 
دوشــادوش گروه پوســت، موفق شدم که دوره 
فلوشیپ درماتوپاتولوژی را در بیمارستان رازی بنا 
نهم. اگرچه هنوز برای پیشرفت و جا  انداختن این 
رشته مسائلی وجود دارد که وظیفه نسل آینده 

است راهکاری برای حل آنها بیندیشند.
خوشبختانه تاکنون با تالش اساتید ارجمند 
دوره های فلوشیپ در ســایر رشته های وابسته 
به پاتولوژی از جمله مولکوالر، هماتوپاتولوژی و 
سیتوپاتولوژی مورد تایید قرار گرفته است و امید 
آن دارم که در آینده نزدیک دوره های فلوشیپ 

در دیگر رشته های این علم نیز پایه گذاری شود.
در پایان خواســتم به عنوان یک مادر و یک 
معلم تا حدی پیشکســوت، به همکاران عزیز و 
جوانم متذکر شــوم که استادان ما زکات دانش 
خــود را به ما آموختند و زکات تجربیات خود را 
به ما گوشــزد کردند و به مــا آموختند که تنها 
پاتولوژیست شدن هدف نیست. بلکه انسان بودن 
در این مسنولیت بزرگی که بر دوش ماست و واال 

نگه داشتن این حرفه هدف است.
عزیزان بیایید با هم به جای نیمه خالی، نیمه 
پر لیوان را ببینیم و ســعی کنیــم در حد توان 
اعتبــار خود را خودمان حفــظ کنیم و با زیر پا 
گذاشتن اخالق پزشــکی به این شغل شریف و 
کلیدی لطمه نزنیم و بجای بنا نهادن مراکز علمی 
پژوهشی برای آموزش و تشخیص بیماری ها که 
مطابق شــان وزین این رشته اســت و نیاز غیر 
قابل انکار ســایر گروه های پزشکی به پاتولوژی، 
خدای نکرده در فکر ســاختن مراکز تبلیغاتی و 
اقتصادی بدون پشتوانه علمی و ایجاد رقابت های 

غیرضروری و ناسالم نباشیبم. 
عزیزانم امید دارم که همگی ادامه دهنده راه 
دانشمندان گرانقدر پیشکسوت این رشته باشیم.

ام
پی
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به نام خدا
از طرف انجمن علمی آسیب شناسی ایران ضمن خوشامدگویی به نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه امیدواریم این همایش در 
جهت ارتقاء علمی همکاران گام مفیدی برداشته و رضایتمندی شرکت کنندگان را در پی داشته باشد. با توجه به رشد روز افزون و گستره اطالعاتی دانش پاتولوژی ما معتقدیم که به عنوان 
پاتولوژیست کوشش خود را نه تنها در زمینه علمی پاتولوژی در کار روزانه بلکه در زمینه فعالیت های علمی که در نهایت منجر به بهبود وضعیت بیماران می گردد به کار گیریم و خود را 
مسئول بدانیم. لذا در جهت احقاق اهداف فوق تمامی تالش خود را به کار بسته تا با همکاری استادان برجسته داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه آسیب شناسی بالینی 

و تشریحی را با برگزاری میزگردها، کنفرانس های تخصصی، سخنرانی های کلیدی و برگزاری اسالید سمینارها بر این مهم دست یابیم.
در این همایش برای پنجمین بار جشنواره اساتید بهادری و دبیری با معرفی مقاالت برتر همایش، مقاالت برتر مجله Iranian Journal of Patholoy و سایر مجالت مرتبط، داوران 
برتر مجله، کتب برتر در زمینه پاتولوژی، اختراع یا ایده برتر مرتبط با آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، همکاران برنامه های بازآموزی و نفرات اول بورد برگزار می گردد. امسال برای اولین 
بار مراسم افتتاحیه همزمان با جشنواره اساتید بهادری- دبیری و مراسم بزرگداشت استاد تابعی با حضور تمامی همکاران در سالن اصلی از ساعت 18 در روز اول همایش برگزار می گردد.

در همایش امسال نیز همچون سال گذشته شاهد راه اندازی بخش ویژه دانشجویی با حضور فعال دانشجویان جوان و پژوهشگر در ارائه مقاله هستیم. ضمنا جهت آشنایی دانشجویان 
و مشارکت گروهی آنان در طی دو روز کارگاه مرور سیستماتیک همراه با ارائه مقاالت مرتبط، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. جهت بهره گیری هر چه بیشتر همکاران پاتولوژیست، 

امسال خالصه سخنرانی و بر نامه اساتید در ویژه نامه نشریه پاتولوژی )شماره 71 پیاپی83( در اختیار تمامی همکاران قرار خواهد گرفت.
در این همایش مقاالت متعددی توسط همکاران به دبیرخانه انجمن ارسال گردید که توسط استادان برجسته در گرایش های مختلف آسیب شناسی مورد داوری قرار گرفت که به 
دلیل کمبود وقت اکثریت مقاالت به صورت پوستر و به شیوه الکترونیک ارائه می گردد. در سال با توجه به بخشنامه اداره کل آموزش مداوم مبنی بر شرکت همکاران صرفا در یک برنامه 
در هر روز، با پیگیری مستمر دبیران همایش به کسب حداکثر امتیاز ممکن در این همایش امکان پذیر گردد. ضمنا با تالش و پیگیری مستمر دبیر کیمته علمی انجمن و دبیر اجرایی 
همایش برای دومین بار مجوز بین المللی همایش از وزارت بهداشت اخذ گردیده است که با این تالش ها امید می رود در آینده نزدیک شاهد ارتباطات علمی گسترده با سایر همکاران 
باشیم. ضمنا از همکاران درخواست می گردد با عضویت در شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی )IAP( بستر تقویت این شاخه را مهیا و موجب معرفی و پیشرفت بهتر علمی در 
رشته پاتولوژی در ایران به سایر کشورهای دنیا گردد. مورد امتنان اینجانبان خواهد بود تا همکاران محترم با رهنمودهای خویش مارا در هر چه بهتر برگزار شدن این همایش و همایش 
سال های آتی راهنمایی نمایید. در انتها از طرف کمیته علمی و اجرایی از تمامی عزیزانی که ما را در این راه یاری نمودند به ویژه سخنرانان محترم، دبیران برنامه ها، همکاران دبیرخانه 
همایش و نهادهای همکار به ویژه گروه های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کشور، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، آزمایشگاه مرجع سالمت، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، انجمن پاتولوژی دهان و مرکز تحقیقات ایارک سپاسگزاری نموده و امیدواریم با حضور گسترده متخصصان آسیب شناسی و سایر رشته های علوم بالینی و علوم آزمایشگاهی 

و کارشناسان این همایش پربارتر از هر سال برگزار گردد.

دکتر مژگان عسگری
دبیر کمیته علمی انجمن

دکتر حسین دارآفرین
دبیر اجرایی همایش

دکتر مریم ابوالحسنی
دبیر علمی همایش

پیام 
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در این جشنواره به عناوین ذیل جوایز نفیسی تعلق می گیرد:
•  نفرات برتر بورد آسیب شناسی 1396

•  سه مقاله برتر Iranian Journal of Pathology در سال 2014-2017 
•  مقاالت برتر بر اساس شاخص های علم سنجی در 4 سال گذشته )2016-2013( که توسط همکاران پاتولوژیست ایرانی در مجالت معتبر بین المللی منتشر گردیده است.

•  مقاالت برتر ارائه شده در همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در سال 1396
•  پایان نامه برتر دفاع شده در سال تحصیلی 1395-1396 •  سه نفر از همکاران برتر در برگزاری دوره های بازآموزی انجمن )سال 1395-1396( 

•  شاخه فعال انجمن به انتخاب هیئت مدیره در سال 1396 •  کتب چاپ شده در زمینه پاتولوژی در 4 سال اخیر   
•  اختراع، ابتکار، یا ایده ای مرتبط با آسیب شناسی و طب آزمایشگاه •   داوران برتر مجله IJP و جشنواره   •  مقاله برتر شاخه دانشجویی 

 با استعانت از خداوند متعال پنجمین جشنواره اساتید دکتر بهادری-دکتر دبیری همزمان با مراسم افتتاحیه همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 
در تاریخ 96/10/6 از ساعت 18 در محل سالن اصلی همایش های رازی تهران برگزار می گردد.

جشنــواره اساتيد دکرت بهادری و دکرت دبيــری



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

16

ی نامه
او پــس از اخذ دکترای عمومــی به آمریکا عزیمت زندگ

کرد و دوره فلوشــیب را در دانشگاه آتالنتای آمریکا و 
بورد تخصصی پاتولوژی را از دانشگاه میامی آمریکا در 
سال 1361 و در آخر سر فوق تخصص هماتولوژی را از 

دانشگاه الوری در سال 1362 دریافت کرد. 
ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز می باشند. ایشــان در نخستین 
همایــش چهره های ماندگار در ســال 1380 برگزیده 
و معرفی شــد. دکتر ســید ضیاء الدین تابعی در حین 
تحصیل به مطالعه وسیع در زمینه رشته تخصصی اش 
پیرامون آســیب شناســی و هماتولوژی و همچنین به 

یادگیری زبان انگلیسی پرداخت.
او عضو انجمن اسالمی دانشکده پزشکی تهران بود که 
در آنجا اقدام به برگزاری جلساتی با حضور اقایان دکتر 
شــریعتی ، استاد شهید مطهری و استاد عالمه جعفری 
می کرد. از مشاغل و سمتهای ایشان می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز، ریاست دانشــگاه علوم پزشکی شیراز، عضویت 
هیئت امنا دانشگاه، عضویت شورای عالی برنامه ریزی 
وزارت بهداشت، مدیریت گروه پاتولوژی، مدیریت گروه 
اخالق پزشکی، عضویت و دبیری هیئت ممتحنه رشته 

آســیب شناســی، دبیر کمیته راهبردی رشته آسیب 
شناسی، عضویت در کمیســیونها و شوراهای پزشکی 

معتبر کشور در فعالیتهای آموزشی.
وی پــس از فراغت از تحصیل از آمریــکا به ایران 
بازگشــت و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تدریس 
دروس هماپاتولوژی، آسیب شناسی، فیزیولوژی خون و 

ایمونولوژی بالینی و بانک خون پرداخت.
او همچنیــن به تحقیــق در طرح جامــع بیماری 
تاالســمی در اســتان فارس، طرح بررسی اورژانس در 
استان فارس، طرح مطالعه محدوده طبیعی پارامترهای 
آزمایشــگاهی و طرح بررسی اختالالت کروموزومی در 

اســتاد دکتــر ســید ضیــاء الدیــن تابعــی درســال 1324 در خانــواده ای مذهبــی و فرهنگــی دراســتهبان فــارس متولــد شــد. 
ــم  ــد و پــس از اخــذ دیپل ــوذر شــیراز گذران ــی و متوســطه را در دبیرســتانهای اســتهبان و دبیرســتان اب تحصیــالت ابتدای

طبیعــی بــا رتبــه اول اســتان در ســال 1343 وارد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران شــد. 

زندگینامه استاد دکرت سید ضیاء الدین تابعی
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استاد دکتر صدقیانی در اواخر سال 1339 پس از فارغ التحصیلی 
از دانشــکده پزشکی تبریز به عنوان دســتیار افتخاری و بعد به 
 عنوان دســتیار رسمی در بخش پاتولوژی همان دانشکده مشغول

 خدمت شدند.

زندگینامه استاد دکرت محمد حسین صدقیانی
در ســال 1343 پس از کســب تخصص، به رتبه اســتادیاری دست یافتند. در ســال 1348 به مقام 
دانشــیاری رسیده، عازم لندن شــدند و در بخش پاتولوژی بیمارستان سلطنتی فری وابسته به دانشگاه 

لندن به طور فعال مشغول به کار بودند.
 در اوایــل ســال 1351 به ایران بازگشــته و به کار خود ادامه دادند. در ایــن مدت چندین بار برای 

مطالعات کوتاه مدت به کشورهای انگلستان و کانادا مسافرت کردند.
در ســال 1365 به درجه استادی نایل شــده و در سال 1373 با سی و سه سال خدمت و با تقاضای 
شــخصی بازنشسته و چند ســال در بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دادند. در حال حاضر با حفظ 
عنوان پاتولوژیست معتمد نظام پزشکی تبریز و همکاری با انجمن آسیب شناسی ایران، شعبه آذربایجان 

شرقی به زندگی پر بار خود ادامه می دهند.

لوکیما نیز مبــادرت می ورزد. وی از بانیــان مراکزی مانند 
انجمن حمایت از بیماران ســرطانی اســتان فارس و جامعه 
اندیشــمندان و اندیشه سازان وابســته به فرهنگستان علوم 

پزشکی باشد.
 دکتر ســید ضیاءالدین تابعی عالوه بر تدریس به تحقیق 
و تالیف کتب و مقاالت متعددی در زمینه های مختلف مانند 
طبقه بنــدی لیفومــا و مارکرهای ایمونولوژیک در لوســمی 
می پردازد. به پاس خدمات متعدد، ایشــان موفق به دریافت 
جوایز مختلف مانند لوح تقدیر از طرف وزارت بهداشت بخاطر 
کسب مقام استاد ممتازی، کســب عنوان چهره ماندگار در 
سال 1380 و استاد نمونه آموزشی جشنواره ابن سینا دانشگاه 

علوم پزشکی تهران شده اند.
اســتاد تابعــی در کتاب خــود با نام »طبیبانــه ای برای 
طبیبــان« اندرزها و توصیه های اخالقی متعددی به همکاران 
خــود تحریر کرده و در مورد مســایل عام مربوط به حرفه ی 

پزشکی به سخن نشسته اند.
بســیاری از پزشــکان و دانش آموختگان رشته های علوم 
آزمایشــگاهی در ایران و بخصوص شیراز، آموزه های خود را 
مدیون این استاد بزرگوار دانســته و افتخار شاگردی ایشان 
را داشــته و دارند. حمایت ایشان از رشته ی آسیب شناسی و 
غیرت و تعصب وی نسبت به این رشته همیشه الگوی جوانان 

رشته ی آسیب شناسی بوده و خواهد بود. 
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زندگینامه استاد دکتــر محمد رخشان
دکتر رخشــان عــالوه بــر دوره تخصصــی پاتولوژی 
دوره های  فلوشــیپ هماتوپاتولوژی و ایمونوپاتولوژی را با 
موفقیت گذرانده و نزدیک به دو سال بعنوان هیئت علمی 
در شــهر پیتس بورگ ایالت پنســیلوانیا فعالیت کردند و 
ســپس در ســال 1355 به دعوت دانشگاه شهید بهشتی 
)دانشگاه ملی ســابق( به ایران بازگشتند و در بیمارستان 
لقمان حکیم تا پایان سال 1389 به فعالیت های آموزشی، 

پژوهشی و درمانی پرداختند.
 درســالهای خدمت پربارشــان تدریــس پاتولوژی به 
دانشــجویان پزشکی و دســتیاران پاتولوژی در دانشکده 
پزشکی و همچنین دانشجویان پیراپزشکی و دندانپزشکی 
دانشگاه شهید بهشتی را برعهده داشتند. همچنین تدریس 
هماتولوژی، ایمونولوژی و علوم آزمایشــگاهی در دانشگاه 
تربیت مدرس و تدریس پاتولوژی به دانشــجویان پزشکی 

دانشــگاه قزوین را نیز مدت ها عهــده دار بودند. کمک به 
راه اندازی بخش پاتولوژی در بیمارستان طالقانی نمودند و 
دوره های متمادی بعنوان مدیر انتخابی گروه پاتولوژی در 
خدمت دانشگاه بودند. ایشان حدود سی سال عضو هیئت 

ممتحنه بورد تخصصی پاتولوژی و گاها دبیر آن بودند.
عضــو هیئت تحریریــه مجله پژوهش در پزشــکی و 
سالهای متمادی عضو شــورای عالی سازمان انتقال خون 
بوده نیز بودند. همچنیــن در زمان جنگ تحمیلی مدتی 
در دانشــگاه اهواز بطور داوطلبانه خدمت کرده اند. ایشان 
در این سال ها بیشــتر وقت خود را صرف امور آموزشی از 
جمله تدریس به دانشــجویان پزشکی، کارشناسی ارشد، 
دکترای علوم آزمایشــگاهی، هماتولــوژی و ایمونولوژی 
و برگزاری اســالید ســمینارهای هفتگی برای دستیاران 
تخصصی پاتولوژی، سخنرانی در سمینارها و کنفرانسهای 

مختلف و نیز رفع نیازهای تشخیصی بیماران و پاسخگویی 
به مشــاوره ها کرده انــد.  کتاب های بســیاری در زمینه 
بافت شناسی، جنین شناسی، فیزیولوژی، میکروب شناسی و 
پاتولوژی بطور رایگان زیر نظر ایشــان ترجمه شده است و 
همچنین در تألیف بخشی از کتاب دو جلدی هماتولوژی 
که یک مآخذ غنی در این رشــته است شرکت داشته اند  
و مقدمه ای برکتاب نوشــته اند. در شهریور سال 1389 با 
درجه اســتادی ممتاز دانشگاه شــهید بهشتی بازنشسته 
شــدند و تا پایان آن ســال نیز به خدمــت داوطلبانه در 
بیمارستان لقمان حکیم مشغول بودند. بسیاری از پزشکان 
و دانش آموختگان رشــته های آزمایشگاهی، پاتولوژیستها 
واساتید به نام پاتولوژی خصوصا در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی افتخار شاگردی استاد بزرگوار دکتر محمد 

رخشان را داشته و دارند. 

استاد دکتر محمد رخشان در 1319/10/24 هجری شمسی در شهر ارومیه متولد شدند. ابتدای دوره تحصیل را در مراغه و سالهای 
آخر دبیرستان را در تبریز گذراندند و سپس وارد دانشکده پزشکی تبریز شدند و بعد از اتمام دوره عمومی برای گذراندن دوره 

تخصصی پاتولوژی به ایاالت متحده  امریکا رفتند.

ی نامه
زندگ
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پالنها
نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه

پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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خبرنگاران
و امانات 
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پالنها
نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه

پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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 پارسا
 تشخیص
ایرانیان
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ساختمان روبه روی مرکز همایش های رازی - پالن طبقه اول دانشکده پزشکی - سالن های اسالید سمینار عملی



پالنها
نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه

پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

24

همکاران محرتم
 در صورت تمایل می توانند وسایل سنگین شامل چمدان یا ساک خود را 

به اتاق امانات واقع در طبقه اول رو به روی سالن شماره 5 تحویل نمایند.
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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چهارشنبه  96/10/6
10:00-8:00ساعت

ی 
رای

ذی
پ

10:30-13:00

یی
یرا

پذ

14:00-16:00

پذیرایی

16:30-19:00
سالن اصلی

 پانل جایگاه متخصصین پاتولوژی
  در مدیریت بهره برداری

 از خدمات آزمایشگاه پزشکی

 مراسم افتتاحیه و جشنواره 
اساتید دبیری- بهادری

)ساعت 18-22(

ادامه معرفی موارد اسالید سمینار زنانمعرفی موارد اسالید سمینار زنان سمینار پاتولوژی زنان و آزمایشات مرتبط سمینار پاتولوژی زنان و آزمایشات مرتبط سالن 2

سمینار پاتولوژی کبدپانل ضایعات نئوپالستیک توراکسکنفرانس کلینیکوپاتولوژیک ریهسالن 3

سالن 4
 سمینار تومورهای بافت نرم شامل

 تومورهای اربیت
 اسالید سمینار تومورهای بافت نرم

 حفره دهان
سمینار اوروپاتولوژی: تغییرات ISUP  2016 در 

گزارش  تومورهاي اوروژنیتال
 جلسه زیر گروه فوق  تخصصی

 اوروپاتولوژی

پانل مقاومت های باکتریاییپانل عفونت های بیمارستانیمیکروبیولوژیسالن 5

بخش دانشجوییارائه مقاالت به صورت سخنرانیسالن 6
ارائه مقاالت به صورت سخنرانی

بخش دانشجویی
ارائه مقاالت به صورت پوستر

سالن 120 نفره 
)همکف( 

 پانل آزمایشگاه های بالینی، آینده
 و توسعه پایدار

جلسه شاخه های استانی
 انجمن علمی آسیب شناسی ایران

سالن اسالید 
سمینار پاتولوژی 

 گوارش 
)دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

) گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار 
پاتولوژی گوارش

 مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار 
پاتولوژی گوارش

) گروه چهارم - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش
) گروه پنجم - 20 نفره( ) گروه سوم - 20 نفره() گروه دوم - 20 نفره(

سالن اسالید سمینار 
پاتولوژی پستان

 )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی پستان 

)گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار 
پاتولوژی پستان 

) گروه سوم - 20 نفره() گروه دوم - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار 
پاتولوژی پستان

 )گروه چهارم - 20 نفره(

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی پستان
)گروه پنجم - 20 نفره(

سالن اسالید 
سمینار پاتولوژی 

سر و گردن 
)دانشکده پزشکی(

مشاهده الم
 اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن

)گروه اول - 20 نفره(

مشاهده الم
 اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن

مشاهده الم
 اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن

) گروه چهارم- 20 نفره(

مشاهده الم اسالید سمینار 
پاتولوِژی سر و گردن

)گروه پنجم - 20 نفره( )گروه سوم - 20 نفره()گروه دوم - 20 نفره(

ک نگاه
در ی
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پنجشنبه  96/10/7
10:00-8:00ساعت

یی
یرا

پذ

10:30-13:00

یی
یرا

پذ

14:00-16:0016:30-19:00
کنفرانس هموویژالنسکنفرانس هموویژالنسکارگاه طب انتقال خونسالن اصلی

سالن 2
مجمع عمومی انجمن علمی 

معرفی موارد اسالید سمینار پستانمعرفی موارد اسالید سمینار پستانسمینار پاتولوژی پستانآسیب شناسی ایران

سمینار بیوشیمیسمینار بیوشیمیسمینار بیوشیمیسالن 3

سمینار ضایعات حفره دهاناسالید سمینار ضایعات سر و گردنسالن 4

تازه های پاتولوژیسالن 5

سالن 6
بخش دانشجویی

کارگاه مرور سیستماتیک )1(
بخش دانشجویی

ادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(
بخش دانشجویی

ادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(

سالن اسالید 
سمینار پاتولوژی 

گوارش
)دانشکده پزشکی(

مشاهده الم 
اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

 )گروه ششم- 20 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

 )گروه هفتم- 20 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

 )گروه هشتم- 20 نفره(

سالن اسالید 
سمینار 

درماتوپاتولوژي
 )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های 
اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

)گروه اول - 40 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

)گروه دوم - 40 نفره(

مشاهده الم 
اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

)گروه سوم - 40 نفره(

یی
یرا

پذ



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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ک نگاه
در ی

جمعه 96/10/08

18:00-16:0016:30-13:0014:00-10:0010:30-8:00ساعت

 سمینار تشخیص و درمانسالن 2
 دیسپالزی های لوله گوارش

یی
یرا

پذ

سمینار تشخیص و درمان 
دیسپالزی های لوله گوارش

یی
یرا

پذ

 توضیح یافته های میکروسکوپی
 موارد اسالید سمینار گوارش

یی
یرا

پذ

سمینار هماتوپاتولوژیسالن 3
تازه های لنفوم 

سمینار لوسمی میلوئید حاد و اختالالت 
میلوپرولیفراتیو

معرفی موارد اسالید سمینار سالن 4
درماتوپاتولوژی

 معرفی موارد
 اسالید سمینار 
درماتوپاتولوژی 

سمینار پاتولوژی 
ضایعات دهان

کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت سالن 5
در آزمایشگاه پزشکي

 کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت
 در آزمایشگاه پزشکي

سمینار ایمونولوژیسالن 6
کارگاه کاربرد دستگاه های کمی لومینسانس 

با سیستم باز در آزمایشگاه های 
پاتوبیولوژی و تازه های آن

بخش دانشجویی
کارگاه مرور سیستماتیک )2(

بخش دانشجویی
کارگاه مرور سیستماتیک )2(
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06  سالن اصلی

ثبت نام7:00-8:00

 هیئت رئیسه:
دکتر پریسا داهیم، دکتر محمد علی برومند، دکتر نوش آفرین صفادل

پانل جایگاه متخصصین پاتولوژی در مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی
مسئول: دکتر پریسا داهیم

سخنرانسخنرانیساعت

 اصول، مبانی و نقش متخصصین آسیب شناسی در مدیریت بهره برداری8:00-8:45
دکتر نوش آفرین صفادل از خدمات آزمایشگاه پزشکی

دکتر صغری انجرانینحوه تعیین شاخص های ارزیابی اثر بخشی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی8:45-9:05

اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت - آزمایشگاه مرجع سالمت اجرای برنامه مدیریت 9:05-9:30
دکتر پریسا داهیم بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی کشور در سال 96

دکتر محمدعلی برومندارائه تجارب موفق در زمینه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی9:30-10:00
دکتر بابک شیرازي یگانه

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

 مراسم افتتاحیه و جشنواره اساتید دکتر دبیری - دکتر بهادری، بزرگداشت دکتر سید ضیاء الدین تابعی و تقدیر 18:00-22:00
از دکتر محمد رخشان و دکتر محمد حسین صدقیانی



چهار شنبـه  10/6 /96
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روز چهارشنبه 96/10/06   سالن 300 نفره )سالن 2(

پاتولوژی زنان 

هیئت رئیسه:
دکتر اکرم سیف الهی، دکتر هانیه ژام، دکتر فرید معین فر، دکتر گلنار راستی

سمینار پاتولوژی زنان و آزمایشات مرتبط 
مسئول: دکتر اکرم سیف الهی، دکتر هانیه ژام

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر  گلنار راستیتومورهای مرزی تخمدان8:00-9:30

دکتر فرید معین فر   پاتولوژی تومورهای مزانشیمی رحم9:30-10:15

استراحت و پذیرایی10:15-10:30



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06   سالن 300 نفره )سالن 2(

سمینار پاتولوژی زنان و آزمایشات مرتبط 
مسئول: دکتر اکرم سیف الهی، دکتر هانیه ژام

نام سخنرانسخنرانیساعت

دکتر گلنار راستیتومورهای تروفوبالستیک رحم و تشخیص های افتراقی خوش خیم آن10:30-12:00

دکتر سعید رضا غفاری  مقدمه ای بر غربالگری  قبل از تولد12:00-12:20

دکتر هاله سلطان قرایینکات مهم آزمایشگاهی در غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری12:20-12:40

دکتر مریم رفعتینقش آزمایشات ژنتیک در غربالگری12:40-13:00

دکتر صدیقه حنطوش زادهتفسیر و استفاده از نتایج آزمایشات غربالگری13:00-13:20

نماز و ناهار13:20-14:00

14:00-14:20HPV دکتر علیرضا کروریانارزیابي ملکولي

دکتر اکرم سیف الهیمعرفی موارد اسالید سمینار زنان14:20-16:00
دکتر هانیه ژام

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

دکتر اکرم سیف الهیادامه معرفی موارد اسالید سمینار زنان16:30-18:00
دکتر هانیه ژام



چهار شنبـه  10/6 /96
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 300 نفره )3(

پاتولوژی ریه و توراکس

پانل پاتولوژی ریه و توراکس
مسئول: دکتر فروزان محمدی

اعضا: استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر داود منصوری، دکتر مهرداد بخشایش کرم، دکتر اکرم اصغری

کنفرانس کلینیکوپاتولوژیک
مسئول: دکتر فرزوان محمدی

سخنرانسخنرانیساعت

8:00-10:00

دکتر اکرم اصغریمعرفی بیمار

دکتر مهرداد بخشایش کرمبحث رادیولوژی

دکتر داود منصوریبحث بالینی

دکتر فروزان محمدیبحث پاتولوژی

استراحت و پذیرایی10:00-10:30



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 300 نفره )3(

پانل ضایعات نئوپالستیک توراکس
مسئول: دکتر میهن پورعبداله

اعضا: استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر فروزان محمدی، دکتر حمیدرضا جماعتی، دکتر اردا کیانی، دکتر شهرام کاهکوئی

سخنرانسخنرانیساعت

استاد دکتر مسلم بهادریپروتئومیکس در نئوپالسم های توراکس10:30-11:00

دکتر میهن پورعبدالهپاتولوژی تومورهای پلور11:00-11:30

دکتر آتسا درودی نیاپاتولوژی تومورهای اپی تلیال ریه11:30-12:00

دکتر میترا رضاییپاتولوژی تومورهای مدیاستن12:00-12:30

پرسش و پاسخ12:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 300 نفره )3(

سمینار پاتولوژی کبد
مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده

اعضا: دکتر بیتا گرامی زاده، دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر محمدحسین صانعی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر بیتا گرامی زادهرویکرد تشخیصی به بیماری های کلستاتیک کبد14:00-14:30

دکتر فرید آزموده اردالنرویکرد تشخیصی به بیوپسی کبد14:30-15:00

دکتر محمدحسین صانعیرویکرد تشخیصی به استئاتوز غیرالکلی15:00-15:30

دکتر بیتا گرامی زادهرویکرد تشخیصی به بیوپسی کبد اطفال15:30-16:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 100 نفره )4(

پاتولوژی تومورهای بافت نرم

هیئت رئیسه:
دکتر تینا شوشتری زاده، دکتر فهیمه اسدی آملی 

سمینار تومورهای بافت نرم شامل تومورهای اربیت
مسئول: دکتر تینا شوشتری زاده

سخنرانسخنرانیساعت

8:00-8:30Ig G4 دکتر فهیمه اسدی آملیبیماری های چشمی  مرتبط با

دکتر تینا شوشتری زادهمفاهیم تشخیصی جدید در تومورهای بافت نرم8:30-9:20

دکتر فهیمه اسدی آملیاسالید سمینار تومورهای بافت نرم اربیت9:20-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 100 نفره )4(
سخنرانسخنرانیساعت

 دکتر فاطمه مشهدی عباساسالید سمینار تومورهای بافت نرم حفره دهان10:30-11:10

نماز و ناهار13:00-14:00

 هیئت رئیسه :
دکتر محمود پروین، دکتر مژگان عسگری، دکتر دیانا طاهری، دکتر مریم ابوالحسنی، دکتر میترا مهرآزما

سمینار اوروپاتولوژی : تغییرات ISUP 2016 در گزارش تومورهاي اوروژنیتال
مسئول: دکتر دیانا طاهری

دکتر دیانا طاهریتغییرات در گزارش تومور پروستات14:00-14:30

دکتر میترا مهرآزماتغییرات در گزارش کارسینوم اینتراداکتال پروستات14:30-14:50

دکتر مژگان عسگریتغییرات در گزارش تومور کلیه 14:50-15:10

دکتر مریم ابوالحسنیتغییرات در گزارش تومور مثانه15:10-15:30

دکتر دیانا طاهریتغییرات در گزارش تومور بیضه 15:30-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

جلسه زیر گروه فوق تخصصی اوروپاتولوژی16:30-17:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 100 نفره )5(

میکروبیولوژی

هیئت رئیسه:
دکتر خاویر گارو، دکتر پگاه بابا حیدریان، دکتر بابک ولی زاده

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر پگاه بابا حیدریانالزامات کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی8:00-8:30

دکتر بابک ولی زادهتازه های CLSI برای تست های آنتی بیوگرام8:30-9:15

دکتر خاویر گاروروش های جدید تشخیص ملکولی و بیومارکرهای مهم در پنومونی ها9:15-9:45

پرسش و پاسخ9:45-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 100 نفره )5(

پانل عفونت های بیمارستانی
مسئول: دکتر پگاه باباحیدریان

اعضا: دکتر خاویر گارو ، دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر سارا میناییان، دکتر محمد علی برومند، دکتر پگاه بابا حیدریان

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر خاویر گاروتازه های عفونت های بیمارستانی با تاکید بر ارگانیسم های مقاوم به درمان10:30-11:30

دکتر سارا میناییانعفونت های باکتریایی در بخش های مراقبت ویژه11:30-12:00

پرسش و پاسخ12:00-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

پانل مقاومت های باکتریایی
مسئول: دکتر پگاه بابا حیدریان

اعضا: دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر سارا میناییان، دکتر محمد علی برومند، دکتر پگاه بابا حیدریان

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر محمد علی برومندمقاومت در باکتری های گرم مثبت14:00-15:00

دکتر سارا میناییانمقاومت باکتریایی در بخش های مراقبت ویژه15:00-15:45

پرسش و پاسخ15:45-16:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 120 نفره )همکف(

ساختار ارائه خدمات آزمایشگاهی

پانل آزمایشگاه های بالینی، آینده و توسعه پایدار
مسئول: دکتر فرید کرمی

اعضا: دکتر محمد علی برومند، دکتر فرید کرمی، دکتر حمیدرضا سیروس، دکتر بهروز شفقی، دکتر فرزاد گرامی، دکتر حسن اکبری، 
دکتر سید علی اکبر سید مهدی، دکتر امیر مهدی میر ناطقی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر فرید کرمیساختار نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی در ایران10:30-10:35

دکتر حسن اکبری آزمایشگاه های ریفرال مرکزی، یک ضرورت یا انتخاب10:35-10:50

دکتر مرتضی صدیقی اثربخشی آزمایشگاه ریفرال مرکزی بر استانداردسازی و ارتقاء کیفیت10:50-11:05

دکتر فرزاد گرامیآزمایشگاه ریفرال مرکزی، ضرورت ها و کارکردها11:05-11:25

پرسش و پاسخ11:25-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

جلسه شاخه های استانی انجمن علمی آسیب شناسی ایران14:00-16:00
مسئول: دکتر سعید شاه قاسمی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن 70 نفره )6(

ارائه مقاالت به صورت سخنرانی

هیئت رئیسه: دکتر مهتاب رهبر، دکتر آتوسا قریب

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مهدی منتظرهتروژنیسیته داخل تومور در سرطان پستان، معرفی مورد و بحث ملکولی10:30-11:00

دکتر سجاده موحدی نیابروز MGMT،MYC و EBER در لنفوم اولیه منتشر سلول بزرگ B درسیستم عصبی مرکزی11:00-11:30

 بروز همزمان مارکرهای سلول های بنیادی OCT 4 و NANOG پیش بینی کننده11:30-12:00
دکتر آرزو راستی پیش آگهی ضعیف در کارسینوم کلیه

دکتر میترا حیدر پوررنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای Ig G4 درتشخیص بیماری پمفیگوس12:00-12:30

 متدی جدید برای تشخیص متاستاز در غده لنفاوی با استفاده 12:30-13:00
دکتر محمد عبداالحداز فناوری الکترونیک با سرعت و دقت باال 

نماز و ناهار13:00-14:00

بخش دانشجویی
ارائه مقاالت دانشجویی پذیرفته شده به صورت سخنرانی )جهت مشاهده زمان بندی به صفحه 93 کتابچه مراجعه نمایید.(14:00-15:00

ارائه مقاالت دانشجویی پذیرفته شده به صورت پوستر )جهت مشاهده زمان بندی به صفحه 84 کتابچه مراجعه نمایید.(15:00-17:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار پاتولوژی گوارش )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی گوارش
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 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00

روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار پاتولوژی پستان )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی پستان
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 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00
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روز چهارشنبه 96/10/06    سالن اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی سر و گردن 
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 نفره12:00-14:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره14:00-16:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره16:00-18:00

همکاران گـــرامی
مشاهده الم های اسالید سمینار پاتولوژی زنان به صورت مجازی)Virtual Slide( می باشد.

 لطفا از تاریخ 96/9/20 تا تاریخ 96/10/9 از ساعت 14 الی 6 صبح به سایت 
 http://46.249.125.214/dsstore/login.aspx مراجعه نمایید. نام کاربری و رمز عبور

جهت مشاهده الم ها عدد یک می باشد.
ضمنا پس از ورود به سایت عدد10 مقابل page را به 100 تغییر دهید.
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پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

44

 درخواست می گردد به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن همایش، فرم های 
نظر سنجی در امور مختلف علمی و اجرایی که در زمان ثبت نام دریافت می نمایند ، 

 تکمیل و به واحد ثبت نام تحویل دهند. همچنین می توانند نظرات خود 
 در مورد هر یک از برنامه ها را از طریق اپلیکیشن همایش

)قابل دانلود از سایت www.congress.iranparth.org( نیز ثبت نمایند.

از همکاران گـــرامی
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نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی

96
/ 1

0/
ه  7

بـ
شن

نج 
پ

46

روز پنجشنبه 96/10/07 سالن اصلی

طب انتقال خون

هیئت رئیسه:
دکتر صدیقه امینی کافی آباد، دکتر آزیتا چگینی، دکتر سهیال ناسی زاده، دکتر هایده جوادزاده شهشهانی

کارگاه طب انتقال خون
مسئول: دکتر مینو احمدی نژاد

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر صدیقه امینی کافی آبادتولید خون را افزایش دهیم یا ضایعات را مدیریت کنیم؟8:00-8:30

دکتر آزیتا چگینیمدیریت خون ریزی بیمار حامله مبتال به آنمی8:30-9:00

دکتر سهیال ناسی زادهگزارش موارد خطا در آزمایشات قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آن ها )کراس مچ(9:00-9:30

 گزارش موارد خطا در آزمایشات قبل از تزریق خون و نحوه برخورد با آن ها9:30-10:00
دکتر هایده جوادزاده شهشهانی )غربالگری آنتی بادی( 

پرسش و پاسخ10:00-10:15

استراحت و پذیرایی10:15-10:30
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روز پنجشنبه 96/10/07 سالن اصلی

هیئت رئیسه:
 دکتر مستانه عالئی، دکتر آزیتا آذر کیوان، دکتر شهین شریفی، دکتر مریم زادسر

کنفرانس هموویژالنس )نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده های خونی(
مسئول:  دکتر مستانه عالئی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مستانه عالئیسیستم هموویژالنس و اهمیت آن10:30-11:00

دکتر آزیتا آذرکیوانآشنایي با فرآورده هاي پالسمایي خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن11:00-11:30

دکتر مستانه عالئیآشنایي با فرآورده هاي سلولی خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن11:30-12:00

دکتر شهین شریفیآشنایي با نحوه تزریق خون، آماده سازي بیمار و آماده سازي فرآورده های خونی12:00-12:30

دکتر مریم زادسرآشنایي با عوارض حاد تزریق خون12:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز پنجشنبه 96/10/07 سالن اصلی

هیئت رئیسه:
دکتر مستانه عالئی، دکتر حسین تیموری، دکتر محمدرضا باللی

ادامه کنفرانس هموویژالنس )نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده های خونی(
مسئول:  دکتر مستانه عالئی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر حسین تیموریآشنایي با عوارض تاخیري تزریق خون14:00-14:30

دکتر محمدرضا باللینحوه تکمیل فرم های هموویژالنس14:30-15:00

پرسش و پاسخ15:00-15:30
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )2(

هیئت رئیسه:
 استاد دکتر مسلم بهادری، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر فرزانه رحیمی

مجمع عمومی انجمن علمی آسیب شناسی ایران

 سخنرانسخنرانیساعت

دکتر محمد علی برومندبررسی گزارش عملکرد یکساله هیئت مدیره8:00-8:30

آقای مهدی ضرغامی گزارش تراز مالي و تصویب تراز سال مالی 8:30-8:401395

دکتر سعید آزاد ارمکیگزارش بازرس انجمن در مورد عملکرد یکساله هیئت مدیره8:40-8:50

پرسش و پاسخ8:50-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:15



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )2(

پاتولوژی پستان
هیئت رئیسه:

 دکتر صدیقه کیهانی، دکتر فرید معین فر، دکتر سوزان صنعتي

سمینار پاتولوژی پستان
مسئول برنامه: دکتر مریم کدیور         

سخنرانسخنرانیساعت

 فواید و محدودیت هاي آزمایشات مولتي ژنومیک رایج براي 10:15-10:45
دکتر فرید معین فرکموتراپي ادجوانت کانسر پستان

دکتر سوزان صنعتيپاتولوژي پیش بیني کننده در مدیریت درمان بیماران سرطان پستان )1(10:45-11:15
دکتر فرید معین فرنقش بیوپسي مایع در سرطان پستان11:15-11:45
دکتر سوزان صنعتيپاتولوژي پیش بیني کننده در مدیریت درمان بیماران سرطان پستان)2(11:45-12:15
دکتر صدیقه کیهانیسیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ضایعات پستان12:15-13:00
نماز و ناهار13:00-14:00
دکتر مریم کدیورمعرفی موارد اسالید سمینار پستان14:00-16:00
استراحت و پذیرایی16:00-16:30
دکتر مریم کدیورمعرفی موارد اسالید سمینار پستان         16:30-18:00
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )3(

بیوشیمی

هیئت رئیسه:
دکتر میترا مهرآزما، دکتر خسرو عادلي

سمینار بیوشیمی 
مسئول: دکتر میترا مهرآزما 

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر خسرو عادليمحدوده مرجع بیومارکرهاي آزمایشگاهي در بیماري و سالمت کودکان 10:30-11:00

دکتر خسرو عادليآزمایشات بر بالین بیمار )POC( در کودکان 11:00-11:30

دکتر میترا مهرآزما تست های آزمایشگاهی در تشخیص سندرم های سوء جذب 11:30-12:15
دکتر الهام طالچیان

دکتر  فاطمه سیاري فردجنبه هاي کلینیکي سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین12:15-12:30

دکتر خسرو عادليبررسي آزمایشگاهي سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین 12:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 300 نفره )3(

هیئت رئیسه:
دکتر محمد علی برومند، دکتر هیوا صفار

سمینار بیوشیمی 
مسئول : دکتر هیوا صفار

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر صدیقه شمسروش هاي روتین و جدید اندازه گیري هورمون ها و عوامل موثر بر نتایج14:00-14:45

دکتر هیوا صفارکنترل کیفیت داخلي  بر مبنای سیگما14:45-15:20

دکتر محمد علی برومندکنترل کیفیت بر اساس ریسک 15:20-16:00

استراحت و پذیرایی16:00-16:30

مهندس احسان رضوانيمباني کالیبراسیون و کنترل شناسي تجهیزات پایه در آزمایشگاه تشخیص پزشکي16:30-17:45
 مهندس علیرضا آریا

پرسش و پاسخ17:45-18:00
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 100 نفره )4(

پاتولوژی سر و گردن

هیئت رئیسه:  دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر فرزاد یزدانی

سخنرانیساعت

10:30-13:00

اسالید سمینار ضایعات سر و گردن
مسئول: دکتر فرزاد یزدانی

 اعضا: دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر فرزاد یزدانی، دکتر ارغوان اعتباریان، دکتر هانا صفار،
 دکتر فاطمه مشهدی عباس،  دکتر ندا کردوني خوزستاني   

نماز و نهار13:00-14:00

سمینار ضایعات حفره دهان
مسئول: دکتر سودابه سرگلزایی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر پویان امینی شکیبطبقه بندی WHO برای کیست ها و تومورهای ادنتوژنیک14:00-14:30

دکتر سودابه سرگلزاییضایعات استخوانی فک14:30-15:00

دکتر نازنین مهدوی مروری بر تومورهای غدد بزاقی فرعی حفره دهان15:00-15:30



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
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روز پنجشنبه 96/10/07   سالن 100 نفره )5(

تازه های پاتولوژی

هیئت رئیسه:
استاد دکتر ناصر کمالیان، دکتر فرزانه رحیمی، دکتر فروغ هاشمی

سخنرانسخنرانیساعت

استاد دکتر ناصر کمالیانتازه هاي طبقه بندي ترکیبي مورفولوژیک، ایمونوهیستوشیمي و ژنومیک مدولوبالستوما 10:30-11:00

دکتر حسین آیت اللهی   درمان با لنفوسیت T دارای رسپتور آنتی ژنی کیمریسم: اصول مدیریت در آزمایشگاه11:00-11:30

دکتر بهنوش عابدي اردکانیاخالق پزشکي و تاییدیه IRB و کاربرد آن  ها به ویژه در پژوهش و بیوبانک11:30-12:00

نماز و ناهار13:00-14:00
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روز پنجشنبه 96/10/07    سالن 70 نفره )6(
بخش دانشجویی

سخنرانسخنرانیساعت
دکتر کیانمهر عالیپورکارگاه مرور سیستماتیک )1(8:00-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

دکتر کیانمهرعالیپورادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(10:30-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

دکتر کیانمهر عالیپورادامه کارگاه مرور سیستماتیک )1(14:00-17:00

روز پنجشنبه 96/10/07    سالن اسالید سمینار پاتولوژی گوارش )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه ششم - 20 نفره11:00-13:00

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

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



نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه
پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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روز پنجشنبه 96/10/07    سالن اسالید سمینار درماتوپاتولوژي )دانشکده پزشکی(

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار درماتوپاتولوژي

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 40 نفره11:00-13:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 40 نفره13:00-15:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 40 نفره15:00-17:00

همکاران گـــرامی
مشاهده الم های اسالید سمینار پاتولوژی زنان به صورت مجازی)Virtual Slide( می باشد.

 لطفا از تاریخ 96/9/20 تا تاریخ 96/10/9 از ساعت 14 الی 6 صبح به سایت 
 http://46.249.125.214/dsstore/login.aspx مراجعه نمایید. نام کاربری و رمز عبور

جهت مشاهده الم ها عدد یک می باشد.
ضمنا پس از ورود به سایت عدد 10 مقابل page را به 100 تغییر دهید.
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روز جمعه 96/10/08  سالن 300 نفره )2(

پاتولوژی لوله گوارش

هیئت رئیسه:
 دکتر بهنوش عابدی اردکانی، دکتر بیتا گرامی  زاده، دکتر آرش نیک  منش 

سمینار تشخیص و درمان دیسپالزی های لوله گوارش
مسئول: دکتر مسعود ستوده

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مسعود ستودهسیستم طبقه  بندی Vienna برای دیسپالزی  های لوله گوارش8:00-8:30

دکتر آرش نیک  منشدیسپالزی در مری و معده8:30-9:00

دکتر بیتا گرامی  زادهدیسپالزی در روده کوچک و بزرگ9:00-9:30

دکتر بهنوش عابدی اردکانیتغییرات ملکوالر در دیسپالزی های لوله گوارش9:30-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30
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روز جمعه 96/10/08  سالن 300 نفره )2(

هیئت رئیسه:
دکتر سیاوش ناصری مقدم، دکتر مهدی محمد نژاد، دکتر عبداله زندی، دکتر بیتا گرامی  زاده

سمینار تشخیص و درمان  دیسپالزی های لوله گوارش
مسئول: دکتر مسعود ستوده

سخنرانسخنرانیساعت
دکتر سیاوش ناصری مقدمیافته  های آندوسکوپی در دیسپالزی  های لوله گوارش10:30-10:50

دکتر مهدی محمدنژادنقش  سونوگرافی اندوسکوپیک )EUS( در تشخیص دیسپالزی  های لوله گوارش10:50-11:10

دکتر سیاوش ناصری مقدمتکنیک های آندوسکوپیک در درمان دیسپالزی  های لوله گوارش11:10-11:30

دکتر عبداله زندینقش جراحی در درمان دیسپالزی  های لوله گوارش11:30-12:00

پرسش و پاسخ و بحث عمومی  12:00-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00

دکتر آرش نیک  منش توضیح یافته های میکروسکوپی موارد اسالید سمینار گوارش14:00-15:30
دکتر بیتا گرامی  زاده
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روز جمعه 96/10/08  سالن 300 نفره )3(

هماتوپاتولوژی

هیئت رئیسه: 
دکتر فرید کوثری، دکتر محمد رضا کرامتی، دکتر حسین آیت اللهی

سمینار هماتوپاتولوژی
مسئول : دکتر فرید کوثری

سخنرانسخنرانیساعت
8:00-10:00WHO 2016 دکتر فرید کوثریتازه های طبقه بندی لنفوم

استراحت و پذیرایی10:00-10:30
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روز جمعه 96/10/08  سالن 300 نفره )3(

هیئت رئیسه: 
دکتر حسین آیت اللهی، دکتر فرید کوثری، دکتر محمد رضا کرامتی، دکتر امیر واحدی 

سمینار لوسمی میلوئید حاد و اختالالت میلوپرولیفراتیو
مسئول: دکتر حسین آیت اللهی

سخنرانسخنرانیساعت
دکتر حسین آیت اللهیتازه های طبقه بندیWHO  2016  در لوسمی میلوئید حاد10:30-10:50

دکتر معین الدین صفوی پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک لوسمی میلوئید حاد10:50-11:10

دکتر آرمین عطاران زادهفلوسیتومتری لوسمی میلوئید حاد11:10-11:30

دکتر محمدرضا کرامتیتازه های طبقه بندیWHO  2016 دراختالالت میلوپرولیفراتیو11:30-11:50

دکتر ماندانا باقریپاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک اختالالت میلوپرولیفراتیو11:50-12:10

دکتر امیر واحدیفلوسیتومتری اختالالت میلوپرولیفراتیو12:10-12:30

 همزمانی نئوپالسم دندریتیکی بالستیک پالسماسایتوئید و لوسمی میلومونوسیتی12:30-13:00
دکتر کامبیز ستودهبا کلونالیتی مشترک، معرفی مورد و مرور مطلب

نماز و ناهار13:00-14:00
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روز جمعه 96/10/08  سالن 100 نفره )4(

درماتوپاتولوژي

هیئت رئیسه: دکتر نسرین شایانفر، دکتر فرحناز بیداری زره پوش، دکتر زهرا اسدی کنی  

سخنرانیساعت

8:00-10:00
معرفی موارد اسالید سمینار درماتوپاتولوژی

 مسئول: دکتر نسرین شایانفر
اعضا: دکتر زهرا اسدی کنی، دکتر ناصر طیبی میبدی، دکتر فرحناز بیداری زره پوش، دکتر آزاده رخشان 

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

10:30-12:20
ادامه معرفی موارد اسالید سمینار درماتوپاتولوژی 

 مسئول: دکتر نسرین شایانفر
اعضا: دکتر نسرین شایانفر، دکتر مهتاب رهبر، دکتر علیرضا قنادان، دکتر فاطمه منتظر، دکتر کامبیز کامیاب حصاری

سخنرانسخنرانیساعت
دکتر نوشین محتشمسمینار پاتولوژی ضایعات دهان12:20-13:00

نماز و ناهار13:00-14:00
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روز جمعه 96/10/08  سالن 100 نفره )5(

مدیریت کیفیت

کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکي
مسئول : دکتر مرتضی صدیقی

سخنرانسخنرانیساعت

دکتر مرتضي صدیقيآشنایي با روند استاندارد سازي در آزمایشگاه پزشکي8:00-8:30

دکتر مرتضی صدیقیآشنایی با سیستم اعتباربخشی در آزمایشگاه پزشکی8:30-9:00

دکتر مرتضي صدیقياستاندراد ISO 15189 و الزامات استاندارد ملی ایران9:00-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

مهندس محمد رجبي  نژاد مقدممدیریت ریسک و کنترل کار نامنطبق10:30-11:30

دکتر مرتضی صدیقیمستندسازي در آزمایشگاه پزشکي11:30-12:00

دکتر مرتضی صدیقیممیزی داخلی در آزمایشگاه پزشکی12:00-12:30
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روز جمعه 96/10/08  سالن 70 نفره )6(

ایمونولوژی

هیئت رئیسه: دکتر زهره نوذریان، دکتر ماندانا رحیمی

سمینار ایمونولوژی
مسئول: دکتر زهره نوذریان

سخنرانسخنرانیساعت
8:00-8:30 ANA دکتر علی شهسواریروش انجام تست

8:30-8:50C-ANCA, P-ANCA دکتر معین الدین صفویروش انجام تست های

دکتر ماندانا رحیمیپروتئین الکتروفورز و ایمونوفیکساسیون پروتئین8:50-9:20

9:20-10:15

پانل ایمونولوژی
مسئول: دکتر زهره نوذریان

 اعضا: دکتر سیدرضا نجفی زاده، دکتر علی شهسواری، دکتر ساینا صابرتهرانی، دکتر ماندانا رحیمی،
 دکتر معین الدین صفوی 

استراحت و پذیرایی10:15-10:30
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روز جمعه 96/10/08  سالن 70 نفره )6(

هیئت رئیسه: دکتر بهزاد کالنتر، مهندس محمد چاوشی، مهندس اسماعیل رضایی

کارگاه کاربرد دستگاه های کمی لومینسانس با سیستم باز در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی و تازه های آن 
مسئول: مهندس اسماعیل رضایی

سخنرانسخنرانیساعت
مهندس اسماعیل رضاییمقدمه10:30-10:35

دکتر بهزاد کالنتراصول پایه و تعریف کمی لومینسانس10:35-10:45

دکتر بهزاد کالنترمکانیسسم کمی لومینسانس در سیستم های باز10:45-10:55

دکتر بهزاد کالنتراساس کار کمی لومینسانس در دستگاه های سیستم باز10:55-11:05

دکتر بهزاد کالنترطراحی کیت ها در سیستم های باز11:05-11:15

مهندس محمد چاوشیجایگاه سیستم های باز در آزمایشگاه پاتوبیولوژی11:15-11:25

مهندس محمد چاوشیبرتری های دستگاه کمی لومینسانس به االیزا11:25-11:35

مهندس محمد چاوشیدیگر تکنیک های کمی لومینسانس11:35-11:45

مهندس اسماعیل رضاییپرسش و پاسخ و جمع بندی11:45-12:00

بخش دانشجویی

دکتر کیانمهر عالیپورکارگاه مرور سیستماتیک )2(14:00-17:00
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 جهت تحویل اسالید حداقل یک ساعت قبل
از ارائه سخنرانی، اسالید خود را به صورت پاورپوینت به محل ارائه 

 اسالید سخنرانان واقع در طبقه روی همکف )طبقه اول( 
جنب VIP تحویل نمایند.

سخنــرانان محرتم
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Presenter Authors

1695
96/10/06

10:00-10:10
Alimentary Canal and 
Associated Organs

Pseudomembranous Duodenitis, An as Yet 
Unreported Condition

Fatemeh Elham 
Mahjoub

1. Fatemeh Elham Mahjoub 
2. Azizollah Yousefi

1716
96/10/06

10:10-10:20
Alimentary Canal and 
Associated Organs

5-Year Survival in Gastric Adenocarcinoma 
with Epithelial and Stromal Versican 
Expression

Elahe Saberi
1. Elahe Saberi 
2. Mohammad hossein Sanei 
3. Ali Chehrei

1662
96/10/06

10:20-10:30
Alimentary Canal and 
Associated Organs

Juvenile (Retention)Polyp  in Rectum with 
Osseous Metaplasia, a Case Report

Minoo Shafii
1. Minoo Shafii 
2. Minoo Saatian 
3. Fatemeh Sarzaeim 
4. Maliheh Asayesh

1630
96/10/06

10:30-10:40
Biochemistry

Prevalence of Vitamin D Deficiency among 
Adult Population of Tehran ,Iran

Minoo Saatian
1. Minoo Saatian 
2. Minoo Shafii 
3. Sepide Bayat

1605
96/10/06

10:40-10:50
Biochemistry

Association between Apolipoprotein A1 and 
Schizophrenia in Iranian Population

Nahid Sadough 1. Nahid Sadough

1610
96/10/06

10:50-11:00
Biochemistry

Biomarkers of Alzheimer’s Disease in 
Saliva

Mitra Askari 1. Mitra Askari

پوسترهای بخش تخصصی در سه روز همایش در غرفه مربوط به پوستر الکترونیکی جنب VIP واقع در طبقه 
اول سالن همایش های رازی ارائه می گردد.
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1631
96/10/06

11:00-11:10
Biochemistry

Can serum Level of NT-PRO BNP be 
used in Psoriatic Patients as a Predictor of 
Cardiovascular Disease?

Mohammad 
Shahidi-Dadras

1. Mohammad
Shahidi-Dadras 
2. Nasim Niknezhad 
3. Nakisa Niknejad

1632
96/10/06

11:10-11:20
Biochemistry

Angiotensin Converting Enzyme and
Subclinical Atherosclerosis in Psoriasis:
Is There Any Association?

Nakisa Niknejad

1. Fahimeh Abdollhimajd 
2. Nastaran Namazi 
3. Mohammad Reza 
Haghighatkhah 
4. Nasim Niknezhad 
5. Nakisa Niknejad

1690
96/10/06

11:20-11:30
Skin

Case Report: Erythema Nodosum  
Leprosum before Receiving Treatment and 
Improvement with Leprosy Treatment

Nakisa Niknejad

1. Reza Robati 
2. Nasim Niknezhad 
3. Zeinab Bizaval 
4. Farahnaz Bidari 
Zerehposh 
5. Nakisa Niknejad

1633
96/10/06

11:30-11:40
Urinary Tract

Renal Actinomycosis ,A Rare Diagnosis 
which can Clinically Mimik a 
Malignancy,Case Report and Review 
 of the Literature

Fatemeh Nili

1. Fatemeh Nili 
2. Nakisa Niknejad 
3. Nasim Niknezhad 
4. Samaneh Salarvand 
5. Masoomeh Safaei
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1650 96/10/06
11:40-11:50

Female Reproductive 
System

Mesonephric Adenocarcinoma 
of the Uterine Cervix, a Rare Entity which 
can be Clinically 
Underdiagnosed: A Case Report and 
Review of the Literature

Samaneh
Salarvand

1. Fatemeh Nili 
2. Samaneh Salarvand 
3. Reza Ghalehtaki 
4. Hana Safar 
5. Mahmoud Khaniki

1669 96/10/06
11:50-12:00 Biochemistry Challenges in Vitamin D Measurement Mehri  

Aliasgharpour
1. Mehri Aliasgharpour 
2. Marjan Rahnamaye 
Farzami

1691 96/10/06
12:00-12:10 Biochemistry

Evaluation of Iron, Copper, 
Magnesium, zinc, and Calcium Levels in 
Seminal Plasma of Infertile Men and their 
Relations to ROS Levels

Reza Salman 
Yazdi

1. Reza Salman Yazdi 
2. Ehsan Ghorbani 
3. Azadeh Ghaheri 
4. Kaveh Afraz 
5. Shaghayegh Sadeghinia 
6. Faramarz Farrahie

1692 96/10/06
12:10-12:20 Other Impact of Chronic Viral Hepatitis on Sperm 

Parameters of Infertile Men
Reza Salman 

Yazdi

1. Reza Salman Yazdi 
2. Mehrangiz Zangeneh 
3. Sana Karamolahi 
4. Mohammad Ali 
Sadighi Gilani 
5. Shaghayegh Sadeghinia
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1693
96/10/06

12:20-12:30
Other

The Prevalence of HBV, HCV and HIV 
Infections among Iranian Infertile Couples 
Referring to Royan Institute Infertility Clinic

Reza Salman 
Yazdi

1. Reza Salman Yazdi 
2. Mehrangiz Zangeneh 
3. Maryam Sedaghat Jou 
4. Mohammad Ali Sadighi 
Gilani 
5. Shaghayegh Sadeghinia 
6. Mahin Jamshidi Makiani

1705
96/10/06

12:30-12:40
Biochemistry

The Evaluation of Cholinesterase Activity, 
Fertility and Oxidative Stress
Parameters in Men Farmers in Karafs Area 
of Hamadan

Abolfazl Gha-
fouri-Khosrow-

shahi

1. Abolfazl Ghafouri-Khos-
rowshahi 
2. Leila Mousavi 
3. Amir Nili-Ahmadabadi

1707
96/10/06

12:40-12:50
Biochemistry

The Ability of Positive Quadruple 
 Test to Predict Adverse Pregnancy
Outcome

Nasrin Nakhoda

1. Nasrin Nakhoda 
2. Mohammad Taghi 
Haghi-Ashtiani 
3. Dorna Motevalli

1750
96/10/06

12:50-13:00
Biochemistry

The Quadruple Test: A Single Center
Experience in 16690 Patients

Nasrin Nakhoda

1. Nasrin Nakhoda 
2. Mohammad Taghi 
Haghi-Ashtiani 
3. Dorna Motevalli

ی
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1726
96/10/06

14:00-14:10
Biochemistry

Fasting Plasma Glucose is Stronger 
Predictor of Diabetes than 
Triglyceride-Glucose Index, 
triglyceride /high density lipoprotein 
cholesterol, and homeostasis model 
assessment of insulin resistance 

Maryam Tohidi

1. Aidin Baghbani-Oskouei 
2. Noushin Sadat Ahanchi 
3. Fereidoun Azizi 
4. Farzad Hadaegh 
5. Maryam Tohidi

1613
96/10/06

14:10-14:20
Blood Transfusion  and 

Coagulation

Blood Donation and 
 Distribution in a Provincial Blood 
Transfusion Center

Hayedeh 
Javadzadeh 
Shahshahani

1. Hayedeh Javadzadeh 
Shahshahani

1593
96/10/06

14:20-14:30
Hematology

A Comparative Study of Blood Ordering 
and Transfusion Rate for Elective 
Surgical Operations at a Health Care 
Center in Yazd, 2017

Hayedeh 
Javadzadeh 
Shahshahani

1. Hayedeh Javadzadeh 
Shahshahani 
2. Ameneh Shariat

1574
96/10/06

14:30-14:40
Alimentary Canal and 
Associated Organs

Preventive Effects of Glucophage on 
Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury in 
Rabbit Model

Peyman 
 Mohammadzadeh

1. Peyman Mohammadzadeh

1576
96/10/06

14:40-14:50
Alimentary Canal and 
Associated Organs

Preventive Effects of Picrocrocin 
on liver Ischemia - Reperfusion Injury in 
The Rabbit

Peyman 
 Mohammadzadeh

1. Peyman Mohammadzadeh

ی
صـ

خص
ش ت

بخ
P

os
te

r



73

Poster 
Code

Presentation 
Date Paper Subject Paper Title Paper 

Presenter Authors

1575
96/10/06

14:50-15:00
Blood Vessels

Effect of Linum Usitatissimum on 
Pulmonary Vascular Remodeling 
in Rabbits with Monocrotaline-Induced 
Pulmonary Hypertension

Peyman 
 Mohammadzadeh

1. Peyman Mohammadzadeh

1596
96/10/06

15:00-15:10
Breast

Discordance of HER2  
Expression 
in Primary Breast Cancer and Related 
Axillary Lymph Node Metastasis

Azar Naimi

1. Azar Naimi 
2. Bahar Saffar 
3. Fereshteh 
Mohammadizadeh

1639
96/10/06

15:10-15:20
Breast

Correlation of Immunohistochemical 
Expression  of 
CXCR4 with Clinicopathological 
Characteristics Of Invasive Ductal 
Carcinoma of Breast

Anahita Nosrati

1. Anahita Nosrati 
2. Zhila Torabizadeh 
3. Mahboobeh Majlesi 
4. Jamshid Yazdani Charati

1747
96/10/06

15:20-15:30
Serology and 
Immunology

Study of the Association 
between Serum Cadmium Levels and 
Bladder Cancer

Elham Jafari

1. Elham Jafari 
2. Vahid Moazed 
3. Mohammad Reza
Ebadzadeh 
4. Amin Mohammd Reza 
Pourzare 
5. Hamid Reza Gharehchahi

ی
ش تخصصـ

بخ
P

oster



The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

74

Poster 
Code

Presentation 
Date Paper Subject Paper Title Paper 

Presenter Authors

1748 96/10/06
15:30-15:40

Serology 
and Immunology

Study of the Association between Serum 
Arsenic  Levels and Bladder Cancer Elham Jafari

1. Elham Jafari 
2. Vahid Moazed 
3. Mohammad Reza 
Ebadzadeh 
4. Amin Mohammd Reza 
Pourzare 
5. Hamid Reza Gharehchahi

1696 96/10/06
15:40-15:50 Breast A Rare Case of Benign Granular Cell 

Tumor of the Breast 
Foroogh 
Mangeli

1. Foroogh Mangeli 
2. Elham Jafari 
3. Hamid Tabrizchi

1689 96/10/06
15:50-16:00

Head and Neck and 
Eye

A Rare Case of Schwannoma 
Presenting as Bilateral Intraoccular 
Masses

Foroogh 
Mangeli

1. Foroogh Mangeli 
2. Peyman Mohammadi 
Torbati

1697 96/10/06
16:00-16:10

Hematopoietic and 
Lymphatic Systems

Inguinal Actinomyces Lymphadenitis: 
Case Report

Foroogh 
Mangeli

1. Foroogh Mangeli 
2. Abdolali Ebrahimi 
3. Mohadese Fallahi

1587 96/10/06
16:10-16:20 Biochemistry

The Relationship between Serum 
Level of High Sensitive hs-CRP and 
Severity of Pre-eclampcia and Compare 
with Normal Pregnancy

Fatemeh 
Samiee Rad 1. Fatemeh Samiee Rad
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1579 96/10/06
16:20-16:30

Female Reproductive 
System

Title: The Coexistence of Ovarian 
Dysgerminoma and  Normal 
Intra-Uterine Pregnancy Presented with 
Acute Abdominal Pain

Fatemeh 
Samiee Rad Fatemeh Samiee Rad

1584 96/10/06
16:30-16:40

Hematopoietic and 
Lymphatic Systems

Mesenteric Cystic Lymphangioma: A Case 
Report

Fatemeh 
Samiee Rad

1. Fatemeh Samiee Rad 
2. Fatemeh Pashazade

1585 96/10/06
16:40-16:50

Female Reproductive 
System

Primary Malignant Melanoma 
in an Ovarian Mature Cystic Teratoma

Fatemeh 
Samiee Rad 1. Fatemeh Samiee Rad

1583 96/10/06
16:50-17:00 Intra  Thoracic Endobronchial Lipoma, and Management. Fatemeh 

Samiee Rad
1. Fatemeh Samiee Rad 
2. Mohammad Sofiabadi

1582 96/10/07
10:00-10:10 Other The Effect of Honey-Impregnated Human 

Placenta Membrane
Fatemeh 

Samiee Rad
1. Fatemeh Samiee Rad 
2. Amir Abdullah Zangivand

1642 96/10/07
10:10-10:20

Female Reproductive 
System

Inter- and Intra-Observer Variability in the 
Diagnosis of Hydatidiform Mole and 
Diagnostic Histologic Criteria

Soheila
Sarmadi

1. Soheila Sarmadi 
2. Narges Izadi-Mood 
3. Dorna Motevalli

ی
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1643 96/10/07
10:20-10:30

Female Reproductive 
System

Placental Mesencymal Dysplasia: 
A Case Report

Narges
Izadi-Mood

1. Narges Izadi-Mood 
2. Soheila Sarmadi 
3. Dorna Motevalli

1602 96/10/07
10:30-10:40

Head and Neck and 
Eye

Does CD44 Represent the Prognostic 
Value of Cancer Stem Cells in Salivary 
Gland Mucoepidermoid Carcinomas? 

Arghavan
Eterbarian

1. Arghavan Eterbarian 
2. Farid Azmoudeh Ardalan 
3. Hana Saffar 
4. Farzad Yazdani

1615 96/10/07
10:40-10:50

Head and Neck and 
Eye

Laryngeal Lipoma: 
A Clinicopathologic Case Report  Etrat Javadirad 1. Etrat Javadirad 

2. Javad Azimivaghar

1622 96/10/07
10:50-11:00

Head and Neck and 
Eye

Expression of OCT4, 
 SOX2 and NANOG in Oral Squamous 
Cell Carcinoma 
Versus the Non-Tumoral Adjacent Tissue 

Neda Kardouni 1. Neda Kardouni

1676 96/10/07
11:00-11:10

Head and Neck and 
Eye

Electron Microscopic 
Comparison of Corneal Epithelial Graft by 
two Methods: Removed Mechanically and 
after Alcohol Application

Seyed
Mohammad 

Owji
1. Seyed Mohammad Owji 
2. Masoomeh Eghtedari

ی
صـ

خص
ش ت

بخ
P

os
te

r



77

Poster 
Code

Presentation 
Date Paper Subject Paper Title Paper 

Presenter Authors

1720 96/10/07
11:10-11:20

Head and Neck and 
Eye

Expression of VEGF 
Correlates with COX-2 in Pleomorphic 
Adenoma, Mucoepidermoid Carcinoma 
and Adenoid Cystic Carcinoma

Nafise Shamloo 1. Nafise Shamloo

1732 96/10/07
11:20-11:30

Head and Neck and 
Eye

Assessment of Correlation between Cell 
Cycle Regulatory Protein CyclinD1 
Expression and Prognostic Factors in 
Papillary Thyroid Carcinoma

Parvin
Kheradmand

1. Parvin Kheradmand 
2. Narges Eslami

1620 96/10/07
11:30-11:40 Hematology

Comparison of Predictive Value of Absolute 
Neutrophil Count, Absolute Band Count 
and Toxic Granulation of Neutrophils with 
Quantitative CRP in Infections Leading to 
Admission 

Hamid Reza  
Ghasemi Basir

1. Hamid Reza Ghasemi 
Basir 
2. Seyed Hamid Hashemi

1621 96/10/07
11:40-11:50 Skin

Comparison of Histopathologic Criteria of 
Patient with Psoriasis and Chronic 
Dermatitis Referring to Farshchian 
Pathology Laboratory Center in Hamadan. 

Hamid Reza  
Ghasemi Basir

1. Hamid Reza Ghasemi 
Basir 
2. Pedram Alirezai

1655 96/10/07
11:50-12:00 Skin Mitotic Rate and Depth of Invasion in 

Malignant Melanoma.
Hamid Reza 

Ghasemi Basir
1. Hamid Reza Ghasemi 
Basir 
2. Pedram Alirezai
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1678 96/10/07
12:00-12:10 Hematology

What is the Rate of Anti 
PF4 Antibody among the Patients 
Suspected for HIT  Referred to Special 
Coagulation Lab of IBTO?

Minoo 
 Ahmadinejad

1. Minoo Ahmadinejad 
2. Massoumeh Shahbazi 
3. Mahsa Mojtabavi 
4. Roshanak Shamriz 
5. Behnaz Amoohossein 
Amoohossein 
6. Mohammad Reza 
Tabatabaei 
7. Sanaz Homayoon

1680 96/10/07
12:10-12:20 Hematology

WT1 Over Expression 
in FAB Different Subtype of Acute 
Myeloid Leukemia and its Relationship with 
other Laboratory Parameters.

Shahrbano 
Rostami

1. Shahrbano Rostami
2. Nasrin Alizad Ghand-
foroush
3. Saeed Mohammadi
4. Mohsen Nikbakht
5. Mhammad Vaezi
6. Kamran Alimoghaddam
7. Ardeshir Ghavamzadeh

1681 96/10/07
12:20-12:30 Hematology Evaluation of IDH1 G105  Polymorphism in 

Iranian Acute Meyloid Leukemia Patients
Shahrbano 

Rostami

1. Shahrbano Rostami
2. Habibaeh Ghadimi
3. Mitra Saleh
4. Bahram Chahardouli
5. Nasrin Alizad 
Ghandforoush
6. Saeed Mohammadi
7. Mohsen Nikbakht
8. Ardeshir Ghavamzadeh
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1682 96/10/07
12:30-12:40 Hematology

Evaluation  of BRAF 
Mutations in Hairy Cell Leukemia 
and other B-Cell Malignancies

Bahram
Chahardouli

1. Bahram Chahardouli
2. Shahrbano Rostami
3. Nasrin Alizad 
 Ghandforoush
4. Saeed Mohammadi
5. Azam Zaghal
6. Kamaran Alimoghaddam
7. Ardeshir Ghavamzadeh

1706 96/10/07
12:40-12:50 Hematology

The Effect of Hyperlipidemia 
Patterns on Complete Blood Cell count: A 
Case Control Study

Azam 
Alizamir 1. Azam Alizamir

1654 96/10/07
12:50-13:00

Hematopoietic and 
Lymphatic Systems

A Case Series of Patients with Blastic 
Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm; 
a Report from Iran

Mehdi 
Montazer

1. Mehdi Montazer 
2. Freidoon Solhjoo 
3. Maral Mokhtari 
4. Ahmad Monabati 
5. Akbar Safaei

1656 96/10/07
14:00-14:10

Hematopoietic and 
Lymphatic Systems

Case Report of Acute  
Myeloblastic Leukemia with Blast Count 
Less than 20% in Bone Marrow

Pardis 
Nematollahi

1. Pardis Nematollahi 
2. Behnaz Sabbaghi 
3. Mohamad Hossein Sanei
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1665 96/10/07
14:10-14:20 Molecular Pathology

Shifting HPV Infection Patterns from Single 
to Multiple Genotypes: Current Status in 
Iran

Masoud Hajia 1. Massoud Hajia 
2. Amir Sohrabi

1724 96/10/07
14:20-14:30 Molecular Pathology

CEBPA Gene Mutation Detection in 50 
Cytogenetically Normal Acute Myeloid 
Leukemia Patients

Aileen 
Azari-Yam

1. Aileen Azari-Yam 
2. Javad Tavakkoly-Bazzaz 
3. Sirus Zeinali

1734 96/10/07
14:30-14:40 Molecular Pathology

Evaluation of the Existence 
of Leishmania DNA in Chronic 
Granulomatous Dermatitis with PCR

Yalda 
Nahidi

1. Yalda Nahidi 
2. Kiarash Ghazvini 
3. Naser Tayyebi Meibodi

1735 96/10/07
14:40-14:50 Skin

Comparison of  COX2 Expression in 
Radiation Iduced Basal Cell Carcinom 
and Non Radiation Induced Basal Cell 
Carcinoma

Yalda 
Nahidi

1. Yalda Nahidi 
2. Naser Tayyebi Meibodi 
3. Amirhossein Jafarian 
4. Habibollah Esmaily

1644 96/10/07
14:50-15:00 Other

IHC Study of Muscular Dystrophies 
Diagnosed by Muscle Biopsy in Mofid and 
Toos Hospitals (two Referral Centers) from 
2009 to 2014

Elham Ahmadi 1. Elham Ahmadi 
2. Yalda Nilipour
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1667 96/10/07
15:00-15:10 Soft Tissue and Bone Mesenchymal Chest Wall Hamartoma Maryam 

Kazemi Aghdam

1. Maryam Kazemi Aghdam 
2. Maliheh Khoddami 
3. Roxana Azma 
4. Yalda Nilipour

1666 96/10/07
15:10-15:20 Skin Giant Necrobiotic Xantogranoluma Maryam 

Kazemi Aghdam
1. Maryam Kazemi Aghdam 
2. Maliheh Khoddami 
3. Javad Ghoroobi

1731 96/10/07
15:20-15:30 Other

Biopolymer-Mediated 
 Synthesis of SPION Nanoparticles and 
Investigation of their 
Cytotoxicity Effects on Cervical Cancer and 
Normal Cell Lines

Aida Gholoobi

1. Aida Gholoobi 
2. Zahra Meshkat 
3. Khalil Abnous 
4. Majid Ghayour-Mobarhan 
5. Mohammad Ramezani 
6. Fatemeh Homaei Shandiz 
7. Majid Darroudi

1645 96/10/07
15:30-15:40 Parasitology Ectopic Fascioliasis 

in the Human Strap Muscles
Nastaran 
Ranjbari

1. Nastaran Ranjbari 
2. Narges Eslami

ی
ش تخصصـ
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oster
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1600 96/10/07
15:40-15:50

Serology and 
Immunology

Value of Determination of Serum 
Glucose 6 Phosphate Isomerase in 
Patients with Rheumatoid Arthritis and 
Correlation with Disease Activity

Neda Soleimani
1. Neda Soleimani 
2. Masoud Hosseinzadeh 
3. Zahra Habibagahi

1712 96/10/07
15:50-16:00

Serology and 
Immunology

The ROMA (Risk of Ovarian Malignancy 
Algorithm) for Estimating the Risk of 
Epithelial Ovarian Cancer in 
Women (Presentation of New Studies)

Seyed 
Mahdi Karimi 

Shahidi
1. Seyed Mahdi Karimi 
Shahidi

1733 96/10/07
16:00-16:10

Serology
and Immunology

Helicobacter Pylori Inflammation; 
Th1 or Th2? Nazila Bahmaie

1. Nazila Bahmaie 
2. Elham Nouri 
3. Abdolreza Esmaeilzadeh

1577 96/10/07
16:10-16:20 Skin

Prevalence Rate of Skin HPV Types of 2, 
3, 4, and 5 among Patients 
with Lichen-Planus Versus Control Group

Zahra Jahangiri

1. Zahra Jahangiri 
2. Nasrin Shayanfar 
3. Zahra Shahhosseini 
4. Kayhan Azadmanesh 
5. Arash Arashkia

1592 96/10/07
16:20-16:30 Skin Clinical and Histopathology 

Features of Spitz Nevus: In 22 Cases Mahtab Rahbar 1. Mahtab Rahbar
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1590 96/10/07
16:30-16:40 Urinary Tract

Histopathology Review of 
Idiopathic Steroid Resistant Nephrotic 
Syndrome and Outcome in Children in 
North-West of Iran

Mahtab Rahbar 1. Mahtab Rahbar

1717 96/10/07
16:40-16:50 Skin

The Study for Diagnostic Value 
of B-Catenin Immunohistochemistry 
Marker in Distinction of Aggressive and 
Non Aggressive Basal Cell Carcinoma

Parvin Rajabi

1. Parvin Rajabi 
2. Maryam Dehghani 
3. Mitra Heidarpour 
4. Ahmad Reza Maghsoudi 
5. Fatemeh Mohaghegh

1670 96/10/07
16:50-17:00 Urinary Tract

Evaluation of CD133 and CD56/NCAM 
Expression in Wilms Tumor and 
their Association with Prognostic Factors

Masoumeh 
Gharib

1. Masoumeh Gharib 
2. Amir Hossein Jafarian 
3. Nona Zabolinejad 
4. Nema Mohammadian 
Roshan 
5. Sara Hashemi

1677 96/10/07
17:00-17:10 Urinary Tract Retroperitoneal Extrarenal 

Angiomyolipoma: A Case Report
Hedieh Moradi 

Tabriz
1. Hedieh Moradi Tabriz 
2. Masoumeh Molavi 
3. Arezoo Eftekhar Javadi

1755 96/10/07
17:10-17:20 Urinary Tract

Prevalence of Different 
Types of Glomerulonephritis 
Based on Renal Biopsy Reports 
in Iran and the World: 
A Systematic Review

Parnaz 
Daneshpajouhnejad

1. Parnaz 
Daneshpajouhnejad 
2. Diana Taheri

ی
ش تخصصـ

بخ
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1580
96/10/06

15:00-15:05
Microbiology

Effect of Selenium Biogenic 
Nanoparticles on ERG11 and CDR1 
Candida Albicans, Resistant 
to Fluconazole by Real Time PCR

Nasrin Parsamehr

1. Nasrin Parsamehr 
2. Seyed Amin Ayatollahi 
3. Sasan Rezaie 
4. Sadegh Khodavaisy

1594
96/10/06

15:05-15:10
Head and Neck 

and Eye

Synchronous Presentation of 
Squamous Cell Carcinoma and 
Marginal Zone Lymphoma in the Neck: 
A Case Report and Literature Review

Managol 
Sadatsafavi

1. Managol Sadatsafavi 
2. Nafiseh Mortazavi 
3. Kambiz Novin 
4. Farahnaz Bidarizerehpoosh

1601
96/10/06

15:10-15:15
Microbiology

Human Cytomegalovirus Infection in 
Tumor Specimens of Iranian Patients 
with Glioma

Mohammad Reza  
Jabbari

1. Mohammad Reza Jabbari 
2. Farzane Sabahi

1614
96/10/06

15:15-15:20
Hematology

Study of Serum Thrombospondin-1 
Level in Diabetic Patients with Diabetic 
Foot Ulcer, in Comparison to Diabetic 
Patients without Diabetic Foot Ulcer

Sina Abdolrahim 
Poor Heravi

1. Sina Abdolrahim Poor Heravi

پوسترهای بخش دانشجویی در روز اول همایش در سالن شماره 6 ارائه می گردد.
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1626
96/10/06

15:20-15:25
Other

Correlation between Clinical and 
Histopathologic Findings of Oral 
Lesions

Reyhaneh Saffary

1. Reyhaneh Saffary 
2. Faezeh Azmoudeh 
3. Amin Ahmady 
4. Alireza Moghadam

1627
96/10/06

15:25-15:30
Other

Evaluation of Yes-Associated  
Protein 1 Expression in Lingual 
Squamous Cell Carcinoma in Relation 
with Clinicopathologic Parameters

Reyhaneh Saffary

1. Reyhaneh Saffary 
2. Azadehzeinab Titidej 
3. Amin Ahmady 
4. Alireza Moghadam

1629
96/10/06

15:30-15:35
Other

Review on Types of Oral and 
Maxillofacial Malignancies 
in Qazvin from 

Amin Ahmadi

1. Amin Ahmadi 
2. Azadezeinab Titidej 
3. Alireza Moghadam 
4. Reyhaneh Saffary

1652
96/10/06

15:35-15:40
Other

Retiform Hemangioendothelioma of 
Leg in Retiform 
Hemangioendothelioma of in 24 Years 
Old Man: A Case Report

Farshid 
Sadegzadeh

1. Farshid Sadegzadeh 
2. Mehdi Chiniforoush 
3. Nona Sakhaie

1653
96/10/06

15:40-15:45
Urinary Tract

Multilocular Cystic Nephroma in A 
Child: A Rare Case

Maryam Mirzaei
1. Mazaher Ramezani 
2. Maryam Mirzaei 
3. Masoud Sadeghi

ی
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1668
96/10/06

15:45-15:50
Molecular 
Pathology

Multiple Myeloma Disease with 
a Extramedullary Plasmacytoma in 
Breast: A Case Report

Raedeh Saraei

1. Raedeh Saraei 
2. Mohammad Reza Hafezi 
Ahmadi 
3. Reza Gheitasi

1686
96/10/06

15:50-15:55

Central 
 Nervous 
System

Non-Infantile Desmoplastic 
Ganglioglioma: A Case Report

Masume Molavi
1. Masume Molavi 
2. Hiva Saffar 
3. Morteza Faghih Jooybari

1687
96/10/06

15:55-16:00
Other

The Effect of Rifampicin on Testicular 
Tissue and Spermatogenesis in Rats

Mehdi 
 Ahmadifar

1. Mehdi Ahmadifar 
2. Sare Afrasi 
3. Nazila Vahidi-eyrisofla 
4. Mehdi Lotfipanah

1688
96/10/06

16:00-16:05
Serology and 
Immunology

The Challenge of Pancreatic 
Neoplasm Therapy by Using 
Mesenchymal Stem Cell: A Systematic 
Review 

Samira 
Moghadam

1. Samira Moghadam 
2. Abdolreza Esmaelzadeh

1694
96/10/06

16:05-16:10
Biochemistry

Study of Biomarkers Profile in Breast 
Cancer Patients

Kamelia 
Mobasheri

1. Kamelia Mobasheri 
2. Mohammad Zaefizadeh
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1698
96/10/06

16:10-16:15
Hematology

Expression Evaluation  
of Cell Cycle Regulatory Genes 
(P27, P21, P14) in AML Patient 

Naser Shagerdi 
Esmaeli

1. Mehdi Allahbakhshian 
2. Naser Shagerdi Esmaeli 
3. Mohammadhossein  
Mohammadi 
4. Mohieddin Barzegar

1710
96/10/06

16:15-16:20
Other

Induction of Autophagy in
a Prophylactic Way Able to Enhance 
HCV Virus Load in Huh 7.5 Cells

Mohsen Abdoli

1. Mohsen Abdoli 
2. Ehsan Aryan 
3. Asghar Abdoli 
4. Aref Movaqar 
5. Zahra Meshkat

1711
96/10/06

16:20-16:25
Other

Induction of Autophagy after Virus 
Infection in Huh7.5 Cell Line Leads 
High Yield of HCV Virus

Mohen Abdoli

1. Mohen Abdoli 
2. Ehsan Aryan 
3. Asghar Abdoli 
4. Aref Movaqar 
5. Zahra Meshkat

1718
96/10/06

16:25-16:30

Hematopoietic 
and Lymphatic 

Systems

Mast Cell Leukemia with Ascites and 
Multiple Organ Damage, Case Report

Ali Hadipour

1. Ali Hadipour 
2. Elham Jafari 
3. Behjat Kalantari 
4. Firouzeh Abolhasan Zadeh

1722
96/10/06

16:30-16:35
Microbiology

Pathology of Proteus Bacteria on the 
Urinary Tract and it’s Reconnaissance 
with the Clinical Diagnosis and 
Prevention and Treatment with the 
Help of Lipase Enzyme

Asma Charkhabi 1. Asma Charkhabi
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1728
96/10/06

16:35-16:40
Microbiology

Evaluation of Proteus Mirabilis 
Lipopolysaccharide -PLGA Conjugate 
Against Urinary Tract

Elmira Saeedi
1. Elmira Saeedi 
2. Reza Shapoury

1729
96/10/06

16:40-16:45
Microbiology

Nanoparticles in Diagnosis 
and Treatment of Hepatitis C Infection: 
a Review Article

Kiana Ketabi
1. Kiana Ketabi 
2. Aida Gholoobi 
3. Zahra Meshkat

1736
96/10/06

16:45-16:50
Genetics

The Role of MicroRNAs in 
Endometriotic Lesion Development

Sakine
 Arabfiroozjaei

1. Sakine Arabfiroozjaei 
2. Mehrdad Nurozinia

1740
96/10/06

16:50-16:55
Other

Oxidative Stress and Inflammatory 
Factor Changes of Prefrontal 
Cortex in Depressed Rats, Treated by 
Electroconvulsive Therapy

Ashkan Sanaie 
Rad

1. Ashkan Sanaie Rad 
2. Mehrdad Roghani 
3. Elham Zahedi 
4. Elham Esmaeil jamaat

1741
96/10/06

16:55-17:00
Hematology

Inhibition of Hypoxia Inducible Factor 
in B-ALL Hypoxic Microenvironment; A 
Systematic Review

Reza Elahi
1. Reza Elahi 
2. Nazila Bahmaie 
3. Abdolreza Esmailzadeh
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1743
96/10/06

17:00-17:05
Genetics

MicroRNA Involved in Endometriosis 
and their Potential Role as Diagnostic 
Biomarkers

Taraneh Asadian
1. Taraneh Asadian 
2. Mehrdad Nurozinia

1752
96/10/06

17:05-17:10

Managment 
and  Quality 
Assurance

Evaluation of the Role of Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) in 
Detection of Myopathies and Compare 
it with Biopsy 

Zahra Moghimi

1. Zahra Moghimi 
2. Sepide Sayadi 
3. Shiva Dehghan 
4. Abdolghani Ameri

1753
96/10/06

17:10-17:15
Other

The Effect of Chlorogenic Acid on 
Stress Oxidative in Rats with 
Cognitive Deficit Induced by 
Intracerebroventricular Streptozotocin

Elham Esmaeil 
Jamaat

1. Elham Esmaeil Jamaat 
2. Zahra Kiasalari 
3. Elham Zahedi 
4. Ashkan Sanaeirad 
5. Mozhgan Shabani

1754
96/10/06

17:15-17:20
Other

Neural Alternation in CA1 
Hippocampus Area and Behavioral 
Functions Followed by ECT 
and Ketamine Therapy in 
Depressed Rats

Elham Zahedi

1. Elham Zahedi 
2. Mehrdad Roghani 
3. Ashkan Sanaeirad 
4. Elham Esmaeil Jamaat
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1648
96/10/06

10:30-11:00
Hall 6

Molecular 
Pathology

Intratumoral Heterogeneity in 
Breast Cancer: A Case Report and 
Molecular Discussion

Mehdi Montazer
1. Mehdi Montazer 
2. Akbar Safaei 
3. Ahmad Monabati 
4. Maral Mokhtari

1671
96/10/06

11:00-11:30
Hall 6

Hematopoietic 
and Lymphatic 

Systems

MGMT, MYC and EBER 
Expression in Primary Diffuse 
Large B-cell Lymphoma of Central 
Nervous System

Sajjadeh 
Movahedinia

1. Sajjadeh Movahedinia 
2. Alireza Sadeghipour 
3. Farid Kosari 
4. Ahmad Monabati

1723
96/10/06

11:30-12:00
Hall 6

Other
Co-Expression of Cancer Stem 
Cell Markers OCT4 and NANOG 
Predicts Poor Prognosis in Renal 
Cell Carcinomas

Arezoo Rasti

1. Arezoo Rasti 
2. Mitra Mehrazma 
3. Zahra Madjd 
4. Maryam Abolhasani 
5. Leili Saeednejad Zanjani 
6. Mojgan Asgari

1751
96/10/06

12:00-12:30
Hall 6

Skin
Immunohistochemistry for
Immunoglobulin G4 (IgG4) in the 
Diagnosis of Pemphigus

Mitra Heidarpour
1. Mitra Heidarpour
2. Parvin Rajabi
3. Elnaz Babaeipour

1749
96/10/08

12:30-13:00
Hall 3

Hematopoietic 
and Lymphatic 

Systems

Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell 
Neoplasm (BPDCN) and Chronic 
Myelomonocytic Leukemia (CMML), 
An Association with Common 
Clonality   

Kambiz Sotoudeh

1. Kambiz Sotoudeh
2. Adriana Garcia
3. Maria Rozman
4. Neus Villamor 
5. Dolors Costa
6. Monica Lopez

مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی در بخش تخصصی، در روز اول همایش در سالن شماره 3 و 6 ارائه می گردد.
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1672 96/10/06
14:00-14:15

Molecular 
Pathology

Increased Expression of Cancer Stem 
Cell Marker CD105, is Associated with 
More Aggressive Tumor Behavior in 
Clear Cell But not Papillary or  
Chromophobe Renal Cell Carcinomas

Leili Saeednejad 
Zanjani

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

1683 96/10/06
14:15-14:30

Molecular 
Pathology

Update on HCV Genotype Distribution 
among Iranian Blood Donors

Fahimeh Ranjbar 
Kermani

1. Fahimeh Ranjbar Kermani 
2. Sedigheh Amini Kafi-Abad 
3. Kamran Mousavi Hosseini 
4. Zohreh Sharifi 
5. Mohammad Ali Mansournia 
6. Mahtab Maghsudlu

1700 96/10/06
14:30-14:45 Hematology

Altered Expression of TGF-Beta  
Signaling Pathway Components  
Contributes to Acute 
 Myeloid Leukemia 

Naser Shagerdi 
Esmaeli

1. Mohammadhossein Moham-
madi 
2. Mohieddin Barzegar 
3. Naser Shagerdi Esmaeli 
4. Mehdi  Allahbakhshian

1756 96/10/06
14:45-15:00 Other

The Effect of Chronic Administration 
of Apigenin Flavonoid on Contractile 
and Relaxation Response of Thoracic 
Aorta among Diabetic Rats

Mohammadreza  
Rajabi

1. Mohammadreza Rajabi 
2. Mehrdad Roghani 
3. Elahe Rashidi 
4. Elnaz Babakhani 
5. Iman Ansari

مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی در بخش دانشجویی، در روز اول همایش در سالن شماره 6 ارائه می گردد.

O
ral ی

ش دانشجوی
بخ



Fr
id

ay
, D

ec
 2

9,
20

17

94

The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)



Friday, D
ec 29,2017

95

Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 6

SpeakerLectureTime

 Mohammad Chavoshi The Position of Open System Instruments in Pathology
Laboratories11:15-11:25

Mohammad Chavoshi Superiority of Chemiluminescence to Elisa11:25-11:35

Mohammad ChavoshiOther Techniques of Chemiluminescence Method11:35-11:45

Esmaeel RezaiQuestions & Conclusion11:45-12:00

Student Part

Dr. Kianmehr AalipourSystematic Review Workshop (2)14:00-17:00
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 6

The Board of Directors:
Dr. Behzad Kalantar, Mohammad Chavoshi, Esmaeel Rezai

 The Application of Chemiluminescence Open System Instruments and its Updates in Pathology Laboratories
 Workshop

Moderator: Esmaeel Rezai

Speaker LectureTime

Esmaeel RezaiIntroduction10:30-10:35

Dr. Behzad Kalantar Basics Principles and Definition of Chemiluminescence
Technique10:35-10:45

Dr. Behzad Kalantar The Mechanism of Chemiluminescence Technique in Open
System Instruments10:45-10:55

Dr. Behzad Kalantar The Basics Function of Chemiluminescence in Open System
Instruments10:55-11:05

Dr. Behzad KalantarThe Design of Kits for Open System Instruments11:05-11:15
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 6

Immunology

The Board of Directors:  
Dr. Zohreh Nozarian, Dr. Mandana Rahimi

Immunology Seminar
Moderator: Dr. Zohreh Nozarian

Speaker LectureTime

Dr. Ali ShahsavariLaboratory Methods for ANA8:00-8:30

Dr. Moeinadin SafaviLaboratory Methods for C-ANCA and P-ANCA8:30-8:50

Dr. Mandana RahimiProtein Immunoelectrophoresis and Immunofixation8:50-9:20

Panel of Immunology
Moderator: Dr. Zohreh Nozarian

 Members: Dr. Seyed Reza Najafizadeh, Dr. Ali Shahsavari, Dr. Sayna Saber Tehrani,
Dr. Mandana Rahimi, Dr. Moeinadin Safavi

9:20-10:15

Break10:15-10:30
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 5

Quality Managment

Quality Management Sysytem in Medical Laboratory Workshop 
Moderator: Dr. Morteza Sedighi

SpeakerLecture Time

Dr. Morteza SedighiStandardization in Medical Laboratories8:00-8:30

Dr. Morteza SedighiAccreditation in Medical Laboratories8:30-9:00

Dr. Morteza SedighiISO/IEC 15189 and National Lab Standards9:00-10:00

Break10:00-10:30

Mohammad Rajabi 
Nejad Moghadam

Risk Management and Non - conforming Works  
Management10:30-11:30

Dr. Morteza SedighiDocumentation in Medical Laboratories11:30-12:00

Dr. Morteza SedighiAudition in Medical Laboratories12:00-12:30
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 4

Dermatopathology

The Board of Directors:  
Dr. Nasrin Shayanfar, Dr. Farahnaz Bidari Zerehpoosh, Dr. Zahra Asadi Kani

Lecture Time
Dermatopathology Slide Seminar Case Discussion

Moderator: Dr.Nasrin Shayanfar
Members: Dr. Zahra Asadi Kani, Dr. Naser Tayebi Meibodi, 

Dr. Farahnaz Bidari Zerehpoosh, Dr. Azadeh Rakhshan

8:00-10:00

Break10:00-10:30

Dermatopathology Slide Seminar Case Discussion
Moderator: Dr. Nasrin Shayanfar

Members: Dr. Nasrin Shayanfar, Dr. Mahtab Rahbar, Dr. Alireza Ghanadan,Dr. Fatemeh Montazer, 
Dr. Kambiz Kamyab Hesari

10:30-12:20

SpeakerLecture Time

Dr. Nooshin MohtashamSeminar of Oral Pathology12:20-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 3

The Board of Directors: 
Dr. Hossein Ayatollahi, Dr. Farid Kosari, Dr. Mohammad Reza Keramati, Dr. Amir Vahedi

Acute Myeloid Leukemia and Myeloproliferative Disorders
Moderator: Dr. Hossein Ayatollahi

SpeakerLectureTime
Dr. Hossein AyatollahiThe 2016 Updates of Acute Myeloid Leukemia10:30-10:50

Dr. Moeinadin SafaviMolecular Pathology and Cytogenetic of AML10:50-11:10

Dr. Armin AttaranzadehFlowcytometry of AML11:10-11:30

Dr. Mohammad Reza KeramatiThe 2016 Updates of Myeloproliferative Disorders11:30-11:50

Dr. Mandana BagheriMolecular Pathology and Cytogenetic Tests  
of Myeloproliferative Disorders11:50-12:10

Dr. Amir VahediFlowcytometry of Myeloproliferative Disorders12:10-12:30

Dr. Kambiz Sotoudeh
Blastic Plasmacytoid Dendritic Neoplasm and Chronic 

 Myeolomonocytic Leukemia, An Association with Common 
Clonality, Case Presentation and Review

12:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 3

Hematopathology

The Board of Directors: 
Dr. Farid Kosari, Dr.Mohammadreza Keramati, Dr.Hossein Ayatollahi

Hematopathology Seminar
Moderator: Dr. Farid Kosari

SpeakerLectureTime

Dr. Farid KosariThe 2016 Updates of the WHO Classification 
of Lymphoid Neoplasms8:00-10:00

Break10:00-10:30
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 2

The Board of Directors:
Dr. Siavash Naseri Moghadam, Dr. Mehdi Mphammad Nejad, Dr. abdolah Zandi, Dr.Bita Geramizadeh

Seminar of Diagnosis and Treatment of GI Dysplasia
Moderator: Dr. Masoud Sotoudeh

SpeakerLectureTime
Dr. Siavash 

Naseri MoghadamEndoscopic Findings in GI Dysplasia10:30-10:50

 Dr. Mehdi
MohamadnejadRole of Endoscopic Ultrasound (EUS) in Diagnosis of GI Dysplasia10:50-11:10

Dr. Siavash 
Naseri MoghadamRole of Endoscopic Techniques in Treatment of GI Dysplasia11:10-11:30

Dr. Abdollah ZandiRole of Surgery in Treatment of GI Dysplasia11:30-12:00

Questions12:00-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Dr. Arash Nikmanesh
Dr. Bita GeramizadehGI Slide Seminar Case Discussion14:00-15:30
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Day 3: Friday, Dec 29,2017- Hall 2

GI Pathology

The Board of Directors:
Dr. Behnoush Abedi-Ardekani, Dr. Bita Geramizadeh, Dr. Arash Nikmanesh

Seminar of Diagnosis and Treatment of GI Dysplasia
Moderator: Dr. Masoud Sotoudeh

SpeakerLectureTime

Dr. Masoud SotoudehThe Vienna Classification of GI Dysplasia8:00-8:30

Dr. Arash NikmaneshDysplasia in Esophagus and Stomach8:30-9:00

Dr. Bita GeramizadehDysplasia in Small and Large Intestine9:00-9:30

Dr. Behnoush 
Abedi- ArdekaniMolecular Pathology in GI dysplasia9:30-10:00

Break10:00-10:30
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 3: Friday, Dec 29,2017
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall Dermatopathology

Medical School

Dermatopathology Slide Review

Slide Review - Group 1 (40)11:00-13:00

Slide Review - Group 2 (40)13:00-15:00

Slide Review - Group 3 (40)15:00-17:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 6 

Student Part

Speaker LectureTime
Dr. Kianmehr AalipourSystematic Review Workshop (1)8:00-10:00

Break10:00-10:30

Dr. Kianmehr AalipourSystematic Review Workshop (1)10:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Dr. Kianmehr AalipourSystematic Review Workshop (1)14:00-17:00

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall GI Pathology

Medical School

GI Pathology Slide Review
Slide Review - Group 6 (20)11:00-13:00

Slide Review - Group 7 (20)13:00-15:00

Slide Review - Group 8 (20)15:00-17:00
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 5

Pathology Updates

The Board of Directors:
Dr. Naser Kamalian, Dr. Farzaneh Rahimi, Dr. Forough Hashemi

Speaker LectureTime

Dr. Naser KamalianUpdate Integrated Morphologic IHC and Genetic 
 Classification of Medulloblastoma10:30-11:00

Dr. Hossein AyatollahiCAR  T Cell Therapy: Principle of Laboratory 
 Management 11:00-11:30

Dr. Behnoush Abedi-ArdekaniEthics and IRB Approvals and Their Application 
Particularly in Research and Biobanks11:30-12:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 4

Head and Neck Pathology

The Board of Directors:
Dr. Farid Azmoodeh Ardalan, Dr. Farzad Yazdani

 LectureTime

Head and Neck Slide Seminar Case Discussion
Moderator: Dr. Farzad Yazdani

Members: Dr. Farid Azmoodeh Ardalan, Dr. Farzad Yazdani, Dr. Arghavan Etebarian, 
 Dr. Hana Saffar, Dr. Fatemeh Mashhadi Abbas, Dr. Neda Kardouni Khoozestani

10:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Oral Pathology Seminar
Moderator: Dr. Soudabeh Sargolzaei

Speaker LectureTime
Dr. Pouyan Amini ShakibWHO Classifications of Odontogenic Tumors14:00-14:30

Dr. Soudabeh SargolzaeiOsseous Lesions of Jaw14:30-15:00

Dr. Nazanin MahdaviTumors and Tumor Like Lesions in Minor Salivary Glands 
of Oral Cavity15:00-15:30
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 3

The Board of Directors:
Dr. Mohammad Ali Boroumand, Dr. Hiva Safar

 Chemical Pathology Seminar
Moderator: Dr. Hiva Saffar

Speaker LectureTime

Dr. Sedigheh Shams Routine and New Laboratory Methods for Hormone Measurements
and Contributing Factors on Laboratory Results14:00-14:45

Dr. Hiva SaffarInternal Quality Control, Sigma Scale14:45-15:20

 Dr. Mohammad Ali
BoroumandRisk Based Quality Control15:20-16:00

 Break16:00-16:30

Ehsan Rezvani
Alireza AriaCalibration and Control of Basic Equipment in Medical Laboratory16:30-17:45

Questions17:45-18:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 3

Chemical Pathology

The Board of Directors:
Dr. Mitra Mehrazma, Dr. Khosrow Adeli

 Chemical Pathology Seminar
Moderator: Dr. Mitra Mehrazma

SpeakerLectureTime

Dr. Khosrow AdeliPediatrics Reference Intervals for Laboratory Biomarkers 
of Health and Disease10:30-11:00

Dr. Khosrow AdeliPoint of Care Testing in Pediatrics11:00-11:30

 Dr. Mitra Mehrazma
Dr. Elham TalachianLaboratory Tests in Diagnosis of Malabsorption Syndromes11:30-12:15

 Dr. Fatemeh
SayarifardClinical Features of Metabolic Syndrome and Insulin Resistance12:15-12:30

Dr. Khosrow Adeli Laboratory Investigations of Metabolic Syndrome and Insulin
Resistance12:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 2

Breast Pathology

The Board of Directors:
 Dr. Sedigheh Keyhani, Dr. Farid Moinfar, Dr.Souzan Sanati

Breast Pathology Seminar
Moderator: Dr. Maryam Kadivar

SpeakerLecture Time

Dr. Farid MoinfarAdvantages and Limitations of the Current Multigenomic Tests for 
Adjuvant Chemotherapy of Breast Cancer Patients10:15-10:45

Dr. Souzan SanatiPredictive Pathology in the Management of Breast Cancer Patients (1)10:45-11:15

Dr. Farid MoinfarRole of Liquid Biopsy in Breast Cancer11:15-11:45

Dr. Souzan SanatiPredictive Pathology in the Management of Breast Cancer Patients (2)11:45-12:15

Dr. Sedigheh KeyhaniFNA Cytology of Breast12:15-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Dr. Maryam KadivarBreast Pathology Slide Seminar Case Discussion14:00-16:00

Break16:00-16:30

 Dr. Maryam KadivarBreast Pathology Slide Seminar Case Discussion16:30-18:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Hall 2

The Board of Directors:
Dr. Moslem Bahadori, Dr. Seyed Ziaeddin Tabei, Dr. Farzaneh Rahimi 

Iranian Society of Pathology, General Meeting

SpeakerLecture Time

Dr. Mohammad Ali 
Boroumand

Report of Annual Activities of Board of Directors of  Iranian 
Society of Pathology 8:00-8:30

Mehdi ZarghamiReport of Financial Balance and Approval of Financial Balance 1395 8:30-8:40

Dr. Saeed Azad 
Armaki

Report of Inspector of Iranian Society of Pathology of Annual Activities 
of Board of Directors8:40-8:50

Questions and Discussions8:50-10:00

Break10:00-10:15
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Main Hall

The Board of Directors:
Dr. Mastaneh Alaei, Dr. Hossein Teimori, Dr. Mohammad Reza Balali

Hemovigilance Workshop
Moderator: Dr. Mastaneh Alaei

SpeakerLecture Time

Dr. Hossein TeimoriChronic Transfusion Related Reactions14:00-14:30

Dr. Mohammad Reza 
Balali

Filling Hemovigilance Form14:30-15:00

Questions15:00-15:30
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Main Hall

The Board of Directors:
Dr. Mastaneh Alaei, Dr. Azita Azar keivan, Dr. Shahin Sharifi, Dr. Maryam Zadsar

Hemovigilance Workshop
Moderator: Dr. Mastaneh Alaei

SpeakerLecture Time

Dr. Mastaneh AlaeiHemovigilance and Its Importance10:30-11:00

Dr. Azita Azar keivanPlasma Components and Indications11:00-11:30

Dr. Mastaneh AlaeiBlood Cell Components and Indications11:30-12:00

Dr. Shahin Sharifi
Transfusion Administration, Patient Preparing and 

 Blood Component Preparing12:00-12:30

Dr. Maryam ZadsarAcute Transfusion Related Reactions12:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017- Main Hall

Tansfusion Medicine

The Board of Directors:
Dr. Sedigheh Amini Kafiabad, Dr.Azita Chegini, Dr.Soleila Nasizadeh, 

Dr. Hayedeh Javadzadeh Shahshahani

Tansfusion Medicine Workshop
Moderator: Dr. Minoo Ahmadinejad

SpeakerLecture Time
Dr. Sedigheh Amini 

Kafiabad
Increasing Blood Collection and Manufacturing or Managing 

Blood Ordering?8:00-8:30

Dr. Azita CheginiManagement of Bleeding in Anemic Pregnant Patients8:30-9:00

Dr. Soleila NasizadehError Reporting in Pretransfusion Testing and Approach to 
Them (Cross Matching)9:00-9:30

Dr. Hayedeh Javadzadeh 
Shahshahani

Error Reporting in Pretransfusion Testing and Approach to 
Them (Antibody Screening)9:30-10:00

Questions10:00-10:15

Break10:15-10:30



پالنها
نوزدهمین همایش ساالنه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی  و طب آزمایشگاه

پنجمین همایش بین المللــی شاخه ایرانـی آکادمی بین المللی پاتولــوژی
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Day 2: Thursday, Dec 28,2017
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday Dec 27,2017- Hall Head and Neck Pathology

Medical School

Head and Neck Pathology Slide Review

Slide Review - Group 1 (20)8:00-10:00

Slide Review - Group 2 (20)10:00-12:00

Slide Review - Group 3 (20)12:00-14:00

Slide Review - Group 4 (20)14:00-16:00

Slide Review - Group 5 (20)16:00-18:00
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Day 1: Wednesday Dec 27,2017- Hall GI Pathology

Medical School

GI Pathology Slide Review

Slide Review - Group 1 (20)8:00-10:00
Slide Review - Group 2 (20)10:00-12:00
Slide Review - Group 3 (20)12:00-14:00
Slide Review - Group 4 (20)14:00-16:00
Slide Review - Group 5 (20)16:00-18:00

Day 1: Wednesday Dec 27,2017- Hall Breast Pathology

Medical School

Breast Pathology Slide Review

Slide Review - Group 1 (20)8:00-10:00
Slide Review - Group 2 (20)10:00-12:00
Slide Review - Group 3 (20)12:00-14:00
Slide Review - Group 4 (20)14:00-16:00
Slide Review - Group 5 (20)16:00-18:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 6

Free Oral Presentation
The Board of Directors: Dr. Mahtab Rahbar, Dr. Atoosa Gharib

SpeakerLecture Time

Dr. Mehdi MontazerIntratumoral Heterogeneity in Breast Cancer: A Case Report and 
Molecular Discussion10:30-11:00

Dr. Sajjadeh 
Movahedinia

MGMT, MYC and EBER Expression in  Primary Diffuse Large B-cell 
Lymphoma of Central Nervous System11:00-11:30

Dr. Arezoo RastiCo-Expression of Cancer Stem  Cell Markers OCT4 and 
NANOG Predicts Poor Prognosis in Renal Cell Carcinomas11:30-12:00

Dr. Mitra HeidarpourImmunohistochemistry for Immunoglobulin G4 (IgG4) 
 in the Diagnosis of Pemphigus12:00-12:30

Dr. Mohammad  
Abdolahad

New Electronic Approach to Detect the Presence of Metastasis in CNB 
and FNA of Lymph Node Samples; Real Time and Lable Free12:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Student Part

Poster Presentation14:00-15:00

Oral Presentation15:00-17:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Ground Floor Hall

The Framework of Clinical Laboratories

Panel of Clinical Laboratories, Future and Permanent Development
Moderator: Dr. Farid Karami

Members: Dr. Mohammad Ali Boroumand, Dr. Farid Karami, Dr. Hamid Reza Sirous, Dr. Behrouz Shafaghi, 
Dr. Farzad Gerami, Dr. Hasan Akbari, Dr. Seyed Ali Akbar Seyed Mehdi, Dr. Amir Mehdi Mirnateghi

SpeakerLecture Time

Dr. Farid KaramiThe Framework of Clinical Laboratories in Iran10:30-10:35

Dr. Hasan AkbariCentral Referral Laboratories, a Necessity or a Choice10:35-10:50

Dr. Morteza SedighiEffectiveness of Central Referral Laboratories on Standardization and 
Quality Improvement10:50-11:05

Dr. Farzad GeramiCentral Referral Laboratory, Necessities and Performances11:05-11:25

Questions11:25-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

Iranian Society of Pathology, Meeting of Divisions of Provinces 
Moderator: Dr. Saeed Shah Ghasemi14:00-16:00



W
ed

ne
sd

ay
, D

ec
 2

7,
20

17

122

The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 5 

Panel of Bacterial Resistance
Moderator: Dr. Pegah Babaheidarian

Members: Dr. Mahshid Talebi-Taher, Dr. Sara Minaian, Dr. Mohammad Ali Boroumand,
 Dr .Pegah Babaheidarian

SpeakerLecture Time

Dr. Mohammad Ali BoroumandDrug Resistance in Gram Positive Bacteria14:00-15:00

Dr. Sara MinaianBacterial Resistance in ICU15:00-15:45

Questions and Discussions15:45-16:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 5 

Panel of Nosocomial Infections
Moderator: Dr. Pegah Babaheidarian

Members: Dr. Javier Garau, Dr. Mahshid Talebi -Taher, Dr. Sara Minaian, 
 Dr. Mohammad Ali Boroumand, Dr.Pegah Babaheidarian

SpeakerLecture Time

Dr. Javier Garau Updates on Nosocomial Infections with Special Emphasis 
on Multidrug Resistant Organisms10:30-11:30

Dr. Sara MinaianBacterial Infections in ICU11:30-12:00

Questions and Discussions12:00-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 5 

Microbiology

 The Board of Directors:
Dr. Javier Garau, Dr. Pegah Babaheidarian, Dr. Babak Valizadeh

SpeakerLecture Time

Dr. Pegah BabaheidarianQuality Control in Microbiology8:00-8:30

Dr. Babak ValizadehUpdates of CLSI for Antibiogram Testing8:30-9:15

Dr. Javier GarauNew Molecular Diagnostic Methods and Biomarkers 
 in Community Acquired Pneumonia9:15-9:45

Questions and Discussions9:45-10:00

Break 10:00-10:30
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 4 

SpeakerLecture Time

Dr. Fatemeh Mashhadi AbbasSlide Seminar of Soft Tissue Tumors of Oral Cavity 10:30-11:10

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00

The Board of Directors:
Dr. Mahmood Parvin, Dr. Mojgan Asgari, Dr. Diana Taheri, Dr. Maryam Abolhasani, Dr. Mitra Mehrazma

2016 ISUP Updates in Reporting Urogenital Tumors Seminar
Moderator: Dr. Diana Taheri

SpeakerLecture Time

Dr. Diana TaheriUpdates in Reporting of Prostate Cancer14:00-14:30

Dr. Mitra MehrazmaUpdates in Reporting Intraductal Carcinoma of Prostate14:30-14:50

Dr..Mojgan AsgariUpdates in Reporting of Renal Cancer14:50-15:10

Dr. Maryam AbolhasaniUpdates in Reporting of Bladder Cancer 15:10-15:30

Dr. Diana TaheriUpdates in Reporting of Testicular Cancer15:30-16:00

Break16:00-16:30

Meeting Session of Uropathology Subcommittee16:30-17:00
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 4 

Soft Tissue Pathology

The Board of Directors:
Dr. Tina Shooshtarizadeh, Dr. Fahimeh Asadi Amoli

Soft Tissue Pathology Including Orbital Tumors Seminar
Moderator: Dr. Tina Shooshtarizadeh

SpeakerLecture Time

Dr. Fahimeh Asadi AmoliOrbital Ig G4 Related Diseases  8:00-8:30

Dr. Tina ShooshtarizadehNew Concepts in Diagnosis of Soft Tissue Tumors8:30-9:20

Dr. Fahimeh Asadi AmoliSlide Seminar of Orbital Soft Tissue Tumors- Case Review9:20-10:00

Break10:00-10:30
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 3

Liver Pathology Seminar
Moderator: Dr. Bita Geramizadeh

Members: Dr. Bita Geramizadeh, Dr. Farid Azmoodeh Ardalan, Dr. Mohammad Hossein Sanei

SpeakerLecture Time

Dr. Bita GeramizadehApproach to Cholestatic Liver Diseases14:00-14:30

Dr. Farid Azmoodeh ArdalanApproach to Hepatic Liver Biopsy14:30-15:00

Dr. Mohammad Hossein 
SaneiApproach to Non Alcoholic Steatosis15:00-15:30

Dr. Bita GeramizadehApproach to Pediatric Liver Biopsy15:30-16:00



W
ed

ne
sd

ay
, D

ec
 2

7,
20

17

128

The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 3

Panel of Neoplastic Lesions of Thorax
Moderator: Dr. Mihan Pourabdollah

Members: Dr. Moslem Bahadori, Dr. Foroozan Mohammadi, Dr. Hamidreza Jamaati,  
Dr. Arda Kiani, Dr. Shahram Kahkoei 

SpeakerLecture Time

Dr. Moslem BahadoriProteomics in Thoracic Neoplasm10:30-11:00

Dr. Mihan PourabdollahPathology of Pleural Tumors11:00-11:30

Dr. Atsa DoroudiniaPathology of Lung Epithelial Tumors11:30-12:00

Dr. Mitra RezaiePathology of Mediastinal Tumors12:00-12:30

Questions and Discussions12:30-13:00

Break (Pray & Lunch)13:00-14:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 3 

Pathology of Lung and Thorax

Panel of Pathology of Lung and Thorax
Moderator: Dr. Foroozan Mohammadi

Members: Dr. Moslem Bahadori, Dr. Davod Nasiri, Dr. Mehrdad Bakhshayesh Karam, Dr. Akram Asghari

Clinicopathologic Case Presentation
Moderator: Dr. Foroozan Mohammadi

SpeakerLecture Time

Dr. Akram AsghariCase Presentation

8:00-10:00

Dr. Mehrdad Bakhshayesh 
KaramRadiologic Discussion

Dr.Davod NasiriClinical Discussion

Dr. Foroozan MohammadiPathologic Discussion

Break10:00-10:30
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The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 2 

SpeakerLecture Time

Dr. Sedigheh Hantoosh 
ZadehInterpretation and Application of Prenatal Screening13:00-13:20

Break  (Pray & Lunch)13:20-14:00

Dr. Alireza KorourianHPV Triage14:00-14:20

Dr. Akram Seifollahi
Dr. Hanieh JamGynecopathology Slide Seminar Case Discussion 14:20-16:00

Break16:00-16:30

Dr. Akram Seifollahi
Dr. Hanieh JamGynecopathology Slide Seminar Case Discussion16:30-18:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 2 

Gynecopathology and Related Clinical Tests Seminar
Moderators: Dr. Akram Seifollahi, Dr. Hanieh Jam

SpeakerLecture Time

Dr. Golnar RastyTrophoblastic Tumors of Uterus and Their Benign  
Differential Diagnoses10:30-12:00

Dr. Saeed Reza GhaffariIntroduction to Prenatal Screening12:00-12:20

Dr. Haleh Soltan GhoraeeImportant Points in First and Second Trimester 
 Prenatal Screening12:20-12:40

Dr. Maryam RafatiRole of Genetic Testing in Prenatal Screening12:40-13:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017- Hall 2 

Gynecopathology

The Board of Directors:
Dr. Akram Seifollahi, Dr. Hanieh Jam, Dr. Farid Moinfar, Dr. Golnar Rasty

Gynecopathology and Related Clinical Tests Seminar
Moderators: Dr. Akram Seifollahi, Dr. Hanieh Jam

SpeakerLecture Time

Dr. Golnar RastyBorderline Tumors of Ovary8:00-9:30

Dr. Farid MoinfarDiagnostic Pathology of Uterine Mesenchymal Tumors9:30-10:15

Break10:15-10:30
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017-Main Hall

Registration7:00-8:00

The Board of Directors:
Dr. Parisa Dahim, Dr. Mohammad Ali Boroumand, Dr. Nooshafarin Safadel

Panel of Pathologists’ Roles in Medical Laboratory Utilization Management 
Moderator: Dr. Parisa Dahim

SpeakerLecture Time

Dr. Nooshafarin SafadelPrinciples and Pathologists’ Roles in  Medical Laboratory 
 Utilization Management8:00-8:45

Dr. Soghra AnjaraniDetermination of Effectiveness Measures of Medical Laboratory 
Utilization Management    8:45-9:05

Dr. Parisa DahimReference Health Laboratory’s Plans on Medical Laboratory 
 Utilization Management  9:05-9:30

Dr. Mohammad Ali 
 Boroumand

Dr. Babak Shirazi Yeganeh

Successful  Experiences in Medical Laboratory  
Utilization Management9:30-10:00

Break10:00-10:30

Opening Ceremony, Dr. Bahadori- Dr. Dabiri Festival, Commemorate of Dr. Seyed Ziaeddin Tabei 
and Appreciation of Dr. Mohammad Rakhshan and Dr. Mohammad Hossein Sadaghiani18:00-22:00
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Day 1: Wednesday, Dec 27,2017

Th
e  19

 th
  Annual 

Congre
ss

 

an
d 2 n

d  in
te

rn
at

io
nl C

ongre
ss

 

of P
at

holo
gy a

nd La
bora

to
ry

 M
ed

ici
ne



135

Time 8:00-10:00 10:30-13:00 14:00-16:00 16:30-19:00

Hall 
2

Seminar of Diagnosis and Treatment of GI 
Dysplasia

Seminar of Diagnosis and
Treatment of GI Dysplasia GI Slide Seminar Case

Discussion

Hall 
3

Hematopathology Seminar
Updates of Lymphoma

Acute Myeloid Leukemia and 
Myeloproliferative Disorders

Hall 
4

Dermatopathology Slide Seminar Case 
Discussion

Dermatopathology Slide  
Seminar Case Discussion

Hall 
5

Quality Management Sysytem in Medical 
Laboratory Workshop

Quality Control Management 
System in Medical Laboratory 

Workshop 

Hall 
6 Immunology Seminar

The Application of 
 Chemiluminescence Open 

System Instruments and 
 its Updates in Pathology 
 Laboratories Workshop   

Student Part
Systematic Review

Workshop (2)

Student Part
Systematic Review 

Workshop (2)

Day 3: Friday, Dec 29, 2017

Friday, D
ec 29, 2017
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Day 2: Thursday, Dec 28, 2017

Time 8:00-10:00 10:30-13:00 14:00-16:00 16:30-19:00

Main Hall Tansfusion Medicine Workshop Hemovigilance Workshop Hemovigilance Workshop

Hall 2 Iranian Society of Pathology, Council 
Meeting Breast Pathology Seminar Breast Pathology Slide Seminar 

Case Discussion
Breast Pathology Slide 

 Seminar Case Discussion

Hall 3 Chemical Pathology Seminar Chemical Pathology Seminar Chemical Pathology Seminar 

Hall 4 Head and Neck Slide Seminar 
Case Discussion Oral Pathology Seminar

Hall 5 Pathology Updates

Hall 6 Student Part
Systematic Review Workshop (1)

Student Part
Systematic Review Workshop (1)

Student Part
Systematic Review Workshop (1)

Student Part Systematic Review 
Workshop (1)

Hall GI 
Pathology

GI Pathology Slide Review 
Group 6 (20)

GI Pathology Slide Review

Group 7 (20) Group 8 (20)

Hall 
 Dermato 
pathology

Dermatopathology Slide Review
Group 1 (20)

Dermatopathology Slide Review

Group 2 (20) Group 3 (20)

T
hu

rs
da

y,
 D

ec
 2

8,
 2

01
7

The 19th Annual Congress and the 2nd International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
The 5th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

136



137

Time 8:00-10:00 10:30-13:00 14:00-16:00 16:30-19:00

Main Hall Panel of Pathologists’ Roles in Medical  
 Laboratory Utilization Management 

Opening Ceremony and 
Dr. Bahadori- Dr. Dabiri Festival 

(18-22)

Hall 2 Gynecopathology and Related Clinical 
Tests Seminar

Gynecopathology and Related 
Clinical Tests Seminar

Gynecopathology and Related 
Clinical Tests Seminar

Gynecopathology and 
Related Clinical Tests Seminar

Hall 3 Lung Clinicopathologic Case 
 Presentation

Panel of Neoplastic 
 Lesions of Thorax Liver Pathology Seminar

Hall 4 Soft Tissue Pathology Including 
Orbital Tumors Seminar

Slide Seminar of Soft Tissue  
Tumors of Oral Cavity 

2016 ISUP Updates in Reporting 
Urogenital Tumors Seminar

2016 ISUP Updates in  Reporting 
Urogenital Tumors Seminar

Hall 5 Microbiology Panel of Nosocomial Infections Panel of Bacterial Resistance

Hall 6 Free Oral Presentation Student Part
Poster Presentation

Student Part
Oral Presentation

Ground 
 Floor Hall

Panel of Clinical 
 Laboratories, Future and  
Permanent Development

Iranian Society of Pathology, 
Meeting of Divisions of Provinces

Hall GI 
Pathology

GI Pathology Slide Review
Group 1 (20)

GI Pathology Slide Review GI Pathology Slide Review
Group 4 (20)

GI Pathology Slide Review
Group 5 (20)Group 2 (20) Group 3  (20)

Hall Breast 
Pathology

Breast Pathology Slide Review
Group 1 (20)

Breast Pathology Slide Review

Group 2 (20) Group 3 (20)

Breast Pathology Slide Review 
Group 4 (20)

Breast Pathology Slide Review 
Group 5 (40)

Hall Head 
and Neck 
Pathology

Head and Neck Pathology Slide 
Review

Group 1 (20)

Head and Neck Pathology Slide 
Review

Head and Neck Pathology Slide 
Review

Group 4(20)

Head and Neck Pathology Slide 
Review

Group 5 (20)Group 2 (20) Group 3 (20)

Day 1: Wednesday, Dec 27, 2017
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