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نیت نهایی ما احیای الگوی مدرنی از طب 
سینایی است با پشتوانه

با یاری و شــکرانه به درگاه خداوند متعال بیستمین همایش ســاالنه و سومین کنگره بین المللی آسیب شناسی و طب 
آزمایشگاهی در حضور با شکوه اساتید گرامی و میهمانان ارجمند و همکاران عزیز شروع می گردد. مقدم همگی را گرامی 

داشته خیر مقدم عرض می کنم.
آسیب شناسی بعنوان یک رشته پزشکی تخصصی بالینی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی است که ساختار علمی آن آمیخته ای از 
اصول کاربردی علوم پایه پزشکی و شناخت علوم رشته های بالینی است. این رشته در خدمات آزمایشگاهی دارای نقش راهبردی 
است در همسو کردن انجام آزمایشات مستند و اعتبار بخش در جهت تایید یا رد تشخیص بالینی یا مطرح ساختن تشخیص نوین 
می باشد. این نقش اصلی ترین رکن مدیریت بهره برداری است که نتایج آن به حداقل رساندن تشخیص های دیررس و جلوگیری از 
صدمات و مرگ و میر های ناشی از آن و صرفه جویی کالن از بکارگیری ساختار تاسیساتی آزمایشگاهی گران امروز است. نتیجه 

دیگر آن شناسایی و حفظ نمونه های ارزشمند تحقیقاتی و محقق نمودن نقش پژوهشی آزمایشگاه های پزشکی است. 
پی بردن به نقش راهبردی مذکور نتیجه بررسی و تحقیقات دانشمندان و متخصصان رشته آسیب شناسی است که همواره 
پیگیر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب، مورد انتظار و مقبول جامعه می باشند. ریشه آن مقایسه طب پرافتخار مکتب 
ســینا و حکیمان پیرو آن با پزشکی امروزی است. نیت نهایی رشته، احیای الگوی مدرنی از آنچنان طبی است که پشتوانه اش 

اخالقی فراتر از قانون بوده است.
در این همایش به دنبال مرور مطالب کالســیک، دانش خود را به روز کرده و در کارگاه های آموزشــی توانمندی های علمی 
بیشتری به دست می آوریم که مرهون داده های علمی و تجربی ارزشمند استادان، متخصصان و ارائه دهندگان مقاالت و آموزش 
دهندگان  کارگاه ها هستیم. زحمات همگی آنان از جمله برگزارکنندگان کنگره،  دبیران علمی و اجرایی و دیگرانی که به نحوی 

مشارکت داشته اند مورد تشکر است.
همکاران عزیز، دانش پزشکی رشته تخصصی ما ساخته و پرداخته نسل هایی از اساتید و متخصصانی است که نقش راهبردی 
ارزشمند رشته را در خدمات تشخیصی و درمانی مطرح کرده اند و انتظار دارند خدمات شما با ایفای مصممانه آن همراه باشد و 

مطمئن باشید خدمت ارزشمند بی پاسخ نخواهد ماند. 
در اینجا همچنین الزم است بگویم درتدارک تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ضمن همکاری با مسئولین، سوداگری صنفی، 

تجاری و اداری مطلوب در کار باشید و نیز به اقتصاد پزشکی آزمایشگاه توجه داشته باشید.
جای خوشبختی است که معاونت درمان وزارت متبوع و آزمایشگاه مرجع سالمت در راستای اهداف رشته تخصصی آسیب 
شناسی و مصوبات شورای آموزشی پزشکی و تخصصی کشور، مدیریت بهره برداری بهینه از خدمات آزمایشگاهی را از مهمترین 
وظایف خود دانسته و امید است با جلوگیری از پیچیده کردن مشکالتی که قانونمندی قدیمی نظام مدیریت آزمایشگاهی ؟؟ برجا 

گذاشته است در اجرای صحیح این امر مهم هرچه زودتر موفق گردد.

دکتر ناصر کمالیان
رییس انجمن آسیب شناسی ایران

پیـــــام ها
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 پاتولوژی 
علمی پویا و کوشاست 

اساتید محترم و همکاران پاتولوژیست بزرگوار
احتراما شرکت شما در بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و 

طب آزمایشگاه را خیرمقدم عرض می کنم.
علم پاتولوژی و آسیب شناسی، علمی پویا و کوشاست و در تاریخ تحول دانش پزشکی نقش پزشک 
پاتولوژیســت همواره محور اصلی تشخیص، درمان و پیگیری بیماری بیماران بوده است. همچنین 
پیشکسوتان بزرگوار این رشته در جهان و ایران با تالشی ستودنی سعی در شعله ور نگاه داشتن آتش 

این علم داشته اند تا موجب بهره مندی همگان باشد.
آسیب شناســی با استفاده از پیچیده ترین روش های آزمایشگاهی، پاتوژنز بیماری ها را در سطح 
مولکولی، ژنوم ها و پروتینومیک ها و ... در هسته، سیتوپالسم، ارگان های سیتوپالسمی و به تازگی 

نقش هستک در کنترل هسته سلول را می یابد که راهگشای درمان بهتر بیماران است.
در این کنگره سعی شده است که  ضمن تجلیل از پیشکسوتان بزرگوار، انتخابات دوره جدید انجمن 
آسیب شناسی نیز به نحو احسن صورت گیرد که مشارکت شما همکاران عزیز در انتخاب افراد صالح 

و امین نقشی تعیین کننده دارد.
در ضمن جا دارد از شرکت های بزرگ آزمایشگاهی که همیشه حامی انجمن بوده اند و جدیدترین 

تکنولوژی ها را در غرفه های خود ارائه می کنند سپاسگزاری کنم.
در خاتمه امید است که مطالب علمی و پژوهشی که در این همایش توسط همکاران بزرگوار ارائه 

می شود در افزایش توان علمی و تشخیصی شما عزیزان موثر باشد.
همچنین دســتمریزاد می گویم بــه کمیته های اجرایی و علمی انجمن آســیب شناســی و 
 پرســنل امور اداری و پشــتیبانی انجمن که هرســاله این کنگــره پربار و ارزشــمند را یاری

می دهند.

دکتر شهریار دبیری
رییس بیستمین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

پیـــــام ها
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دکتر مسلم بهادري 

دکتر ناصر کمالیان

دکتر محمد اسماعیل اکبری 

دکتر سیدجلیل حسینی 

دکتر محمدرضا رزاقی

دکتر سیدضیاءالدین تابعي 

دکتر فرزانه رحیمي 

دکتر شهریار دبیری 

دکتر محمد رخشان 

دکتر محمود ستاری

دکتر محسن آریازاد

دکتر عبداله رهبرنیکوکار

دکتر منصور مهزاد

دکتر فرخ قوام

دکتر عباسعلی امیدی

دکتر حمید تبریزچي

دکتر فربد فرهي 

دکتر مژگان عسگری

دکتر مریم ابوالحسنی

دکتر میترا مهرآزما

دکتر محمدرضا رفیعي 

دکتر محمدتقي حقي آشتیاني 

دکتر محمداسماعیل جعفری 

دکتر شکراله یوسفی 

دکتر فروزان محمدی 

دکتر لطفعلي مروج صالحي 

دکتر بهروز شفقي 

دکتر محمدرضا عزیزي 

دکتر پروین رجبی 

دکتر فرزانه جدلی 

دکتر یاسمن خادمی 

دکتر مسعود ستوده 

دکتر زهرا صفایی نراقی

دکتر مجید میالنی 

دکتر علی گرانمایه 

دکتر سیدعباس میرافشاریه 

دکتر فرید معین فر 

دکتر پروانه وصال 

دکتر فروغ هاشمي 

دکتر مهشید هورمزدی 

دکتر سهیال ناسی  زاده 

دکتر سیمین ترابی نژاد 

دکتر فرید کرمي 

دکتر محمدعلی برومند 

دکتر مرتضی صدیقی 

دکتر احمد منبتی 

دکتر حسین دارآفرین 

دکتر سعید آزادارمکی 

دکتر محمدرضا جاللي ندوشن 

دکتر مهران قهرمانی 

دکتر محمدرضا امینی فرد

دکتر سیدعلي اکبر سیدمهدي 

دکتر سیدمحمد توانگر 

دکتر علیرضا عبدالهی 

دکتر پیمان محمدي تربتي

دکتر علیرضا صادقي پور 

پروفسور دومینگ فیگارال برانگه

پروفسور هما عدل بیاسه

دکتر وارله پارسکال

دکتر مریم کدیور 

دکتر نوشین افشارمقدم 

دکتر رضا ضیاء الحق 

دکتر فرشته عاملی 

دکتر عیسی جهانزاد 

دکتر نازیال جعفری 

دکتر خندان زارع 

دکتر مهری فقیهی 

دکتر محمد فرهادی لنگرودی 

دکتر الهام نظر 

اسامی کمیته علمی، داوری و سخنرانان همایش سال 97
دکتر شهریار دبیری

رئیس همایش
دکتر افشین مرادی
دبیر علمی همایش

دکتر مهران قهرمانی
دبیر اجرایی همایش

دکتر حسین دارآفرین
مسئول کمیته اجرایی

دکتر مژگان عسگری
مسئول کمیته آموزش

علمی، داوری و سخنرانانعلمی، داوری و سخنرانان
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علمی، داوری و سخنرانان

دکتر مهدی افتخاری 

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

دکتر مینو احمدی نژاد

دکتر الهه کیهانی

دکتر هانا صفار 

دکتر هیوا صفار 

دکتر مارال مختاری 

دکتر زهره نوذریان 

دکتر مستانه عالیی 

دکتر مریم زادسر 

دکتر شهین شریفی 

دکتر آزیتا چگینی 

دکتر محمدرضا باللی 

دکتر مهدی امیرزاده

دکتر بابک شیرازی 

دکتر شیرین افهمی 

دکتر عبدالوهاب البرزی 

دکتر اکرم سیف الهی 

دکتر مژگان شایگان 

دکتر پگاه باباحیدریان 

دکتر مرجان رهنمای فرزامی 

دکتر علیرضا خاکی فیروز

دکتر محمد رهبر 

دکتر سینا مباشری زاده 

دکتر محمد جزایری 

دکتر معین الدین صفوی 

دکتر محمود زردست 

دکتر اسکلید پترسون

دکتر تومیسالو سمنوو

دکتر سیامک میراب سمیعی

دکتر سهیال سرمدی 

دکتر فاطمه نیلی 

دکتر حسین آیت  الهی 

دکتر مریم ستوده انواری 

دکتر علی زارع میرزایی 

دکتر بهروز ایلخانی زاده 

دکتر بیژن منصف 

دکتر هانیه ژام 

دکتر صغری روحی

دکتر سجاده موحدی نیا 

دکتر مسعود دونلو 

مهندس احسان رضوانی

دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی 

دکتر صدیقه حنطوش زاده 

دکتر امید مردانی 

دکتر سلمی سفیدبخت

دکتر رضا شاه سیاه 

دکتر امیر واحدی 

دکتر مهدی منتظر 

دکتر آتوسا قریب 

دکتر آیلین آذری یام 

دکتر وهاب رکابی 

دکتر اکبر صفایی 

دکتر فرید کوثری

دکتر بیتا گرامی زاده 

دکتر کامران غفارزادگان 

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد 

دکتر محمدحسین انباردار 

دکتر شیرین حقیقی 

دکتر سیدجالل الدین خوش نویس 

دکتر پونه دهقان 

دکتر مجید حاتمی 

دکتر محمدحسین صانعی 

دکتر فرید آزموده اردالن 

دکتر آرش دریاکار 

دکتر زهرا اسدی کنی 

دکتر فرحناز بیداری 

دکتر ناصر طیبی میبدی 

دکتر کامبیز کامیاب حصاری 

دکتر نسرین شایانفر 

دکتر علیرضا قنادان 

دکتر مظاهر رمضانی 

دکتر آزاده رخشان 

دکتر رخساره یادگارچهره 

دکتر جعفر تقی زاده فضلی 

دکتر علیرضا منصف اصفهانی 

دکتر فاطمه منتظر

دکتر مرتضی صانعی طاهری 

دکتر غالمحسین نوفرستی 

دکتر سعید عبدی 

دکتر مجید صمصامی 
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دکتر حمیدرضا میرزایی 

دکتر شهرام یوسفی 

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی 

دکتر شهریار علیزاده 

دکتر هادی حاجی زاده فالح

دکتر رضا نجات اللهی

دکتر مهدی تبرائی 

دکتر بابک صالحی 

دکتر حمیدرضا حقیقیت خواه 

دکتر ملیحه صابرافشاریان 

دکتر آرش دهقان

دکتر فخرالسادات انارکی 

دکتر محمد هوشیاری 

دکتر شبنم شاهرخ 

دکتر معصومه صفایی 

دکتر محمد مظفر 

دکتر مهسا احدی 

دکتر النا جمالی 

دکتر سروش احمدی 

دکتر علی شهسواری 

دکتر مریم توحیدی 

دکتر علیرضا کروریان 

دکتر یداله شکیبا 

دکتر ماندانا رحیمی 

دکتر دنیا صدری

دکتر نفیسه شاملو

دکتر سمیرا درخشان

دکتر مژگان قاضی

دکتر مریم جولهر

دکتر فاطمه شاهسواری

دکتر تینا شوشتری زاده 

دکتر امیررضا دهقانیان 

دکتر سام حاجی علیلوسامی 

دکتر صغری انجرانی 

دکتر آرزو آقاخانی 

دکتر ماری میره منگوآل 

دکتر میهن پور عبداله 

دکتر علیرضا مصباح

دکتر شهرام ثابتی 

دکتر پریسا حسین پور

دکتر مجیدرضا خلج زاده 

دکتر یلدا نیلی پور

دکتر پریسا داهیم 

مهندس اسماعیل رضایی

دکتر بهزاد کالنتر

دکتر میتراسادات رضایی 

دکتر فریده رضی 

دکتر کتایون زیاری

دکتر ساینا صابرتهرانی 

دکتر امیر صادقی 

دکتر بابک ولی زاده

دکتر نوش آفرین صفادل 

دکتر آمنه طاهري کلورزي 

دکتر بهنوش عابدی اردکانی 

دکتر امیرمحمد عارف پور 

دکتر مریم کاظمی اقدم 

دکتر وي جندا کومار 

لیال محبی

الهام گلدار

دکتر الهام میرزائیان

دکتر آناهیتا نصرتی

دکتر بهناز جهان بین

دکتر حسن احترام

دکتر زریچهر وکیلی

دکتر سمیه شیدایی

دکتر فاطمه مشهدی عباس

دکتر فرشاد نقشوار

دکتر فروغ هاشمی

دکتر محمد عباسی

دکتر مریم قاسمی

دکتر مژگان اکبرزاده جهرمی

دکتر مهشید پناهی

دکتر میترا حیدرپور

دکتر نسترن رنجبری

دکتر نسیم تقوی

دکتر مینو شفیعی

دکتر محمدرضا مونسان

دکتر افشین مرادی

کمیته علمی بخش دانشجویی

دکتر ایمان انصاری

دکتر کیانمهر عالیپور

دکتر محمد مرادی

دکتر مریم عباسی

دکتر سمیرا مقدم
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ابراهیمی مرتضی

ابوالحسنی مریم

ابوالفتحی نوید

ابوطالبی سعید

اسدی کوروش

امیرساسان یلدا

انصاری ایمان

ایزدیار راضیه

آزاد ارمکی سعید

بادره رضا

باصری مسلم

بداقی مهری

برخورداری محمد

برومند محمدعلی

بشارتی محسن

توتونچی اعظم الساادات

توتونچی ملیحه سادات

جاللی ندوشن محمدرضا

حسینی مریم

حمزی مجید

خوشروش سید مرداویج

دارآفرین حسین

دانشیاری مهران

دبیری شهریار

دهدار مرجان

رجبی مطهره السادات

رسول آبادی مهدی

رضایی آناهیتا

ساالری عاطفه

ساالری مائده

سلیمانی محمد

سید مهدی سید علی اکبر

شاهد امیرحسین

شاهد آیدا

شفقی بهروز

صدیقی مرتضی

عباسپور منظر

عزیزی سعید

عزیزی فریدون

عسگری مژگان

عالئی مهدی

فرجامفر مهتاب

فرجی اعظم

فقیه میرزایی مقداد

قاسمی پور سمیه

قاضی عسکر سید مهدی

قهرمانی مهران

کازری مهسا

کرمی فرید

کشاورز علی

کشاورز مجید

گوران مرید

گوران مونا

گوهری کامل محمد مهدی

لباف علی

گروهی فهیم

محسنی علی

محمدی اطهر

مرادی افشین

مردانی امید

مسعودی پریسا

مسعودی پریناز

مسعودی محمد

مسکین المیرا

ملک پور بصیر

منبتی احمد

موسوی جواد

مهرآزما میترا

میردامادی تهرانی سیدمحمد حسین

نجفی فرد طاهره

نیکومنش سیروس

یونسی زهرا

اسامی کمیته اجرایی همایش سال 97

کمیته اجرایـــی
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پــــالن هاچهار شنبه 97/09/14
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

پــــالن هاچهار شنبه 97/09/14
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چهار شنبه 97/09/14

 بـرنامه روزانه
 در

یگ نگاه

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

10:00-8:00ساعت
ی

پذیرای
10:30-13:00

ی
پذیرای

14:00-16:00

ی
پذیرای

16:30-18:0018:00-2200

ی
سالن اصــل

پانل چالش های کمیته  های 
انتقال خون بیمارستانی و 

مدیریت خون

کنفرانس یک روزه 
هموویژالنس )نظام مراقبت 
و نظارت  برمصرف خون و 

 فرآورده های خونی(
و مدیریت خون بیمار

کنفرانس یک روزه 
هموویژالنس )نظام مراقبت 
و نظارت  بر مصرف خون و 

 فرآورده های خونی(
و مدیریت خون بیمار

مراسم افتتاحیه

ســالن 2

معرفی موارد اسالید سمینار سمینار پاتولوژی پستان
پستان

3
ســـالن

سمینار میکروبیولوژی

 CRE پانل
- چالش ها 
- گزارش 

مراکز مختلف 
بیمارستاني

پانل ارزیابي 
چک لیست 

جدید 
میکروب 
شناسي - 
چالش ها و 
مشکالت 

روبرو

ســـالن 4

اسالید سمینار تومورهای 
سیستم اعصاب مرکزی

اسالید سمینار تومورهای 
سیستم اعصاب مرکزی

اسالید سمینار تومورهای 
سیستم اعصاب مرکزی

اسالید سمینار تومورهای 
سیستم اعصاب مرکزی

ســـالن 5

 اسالید سمینار
سیتو پاتولوژي١

 اسالید سمینار
سیتو پاتولوژي2

 اسالید سمینار
سیتو پاتولوژي2

ســـالن 7

بخش دانشجویی
ارائه مقاالت به صورت 

سخنرانی

بخش دانشجویی
ارائه مقاالت به صورت پوستر

سالن اسالید سمینار زنان
ی(

)دانشکده پزشک

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی زنان

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی زنان

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی زنان

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی زنان

سالن اسالید سمینار کبد
ی(

)دانشکده پزشک

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی کبد

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی کبد

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی کبد

مشاهده الم های مربوط به 
اسالید سمینار پاتولوژی کبد

روز چهارشنبه 97/09/14 در یک نگاه

در یک نـــگاهدر یک نـــگاه
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چهار شنبه 97/09/14

روز پنجـشنبه 97/09/15 در یک نگاه

10:00-8:00ساعت

ی
پذیرای

10:30-13:00

ی
پذیرای

14:00-16:00

ی
پذیرای

16:30-18:00

ی
سالن اصل

 مجمع عمومی و انتخابات
 انجمن علمی آسیب شناسی ایران

ســالن 2

 معرفی موارد اسالیدمعرفی موارد اسالید سمینار زنانکنفرانس پاتولوژی زنان
 سمینار زنان

ســالن 3

سمینار کنترل کیفیت در 
آزمایشگاه پزشکی

پانل دیابت و روش های 
تشخیصی آن

پانل چالش های 
استاندارد سازی 
آزمایشگاه های 

پزشکی

پانل کنترل 
کیفیت در 
آزمایشگاه

پانل کنترل کیفیت در آزمایشگاه

ســالن 4

پانل بحث موردی: از دیدگاه 
متخصصین پاتولوژی مولکولی و 

سیتوژنتیک

پانل بحث 
موردی: از دیدگاه 

متخصصین 
پاتولوژی 

مولکولی و 
سیتوژنتیک

معرفی موارد 
اسالید سمینار 
هماتوپاتولوژی

معرفی موارد اسالید سمینار 
هماتوپاتولوژی

ســالن 5

 معرفی موارد اسالید پانل تومورهای متاستاتیک کبدسمینار تومورهاي کبد
سمینار کبد

ســالن 6

کارگاه آشنایی با استانداردهای 
اولیه کنترل کیفی در سرجیکال 

پاتولوژی و ترابل شوتینگ در برش 
و رنگ آمیزی )ویژه تکنسین ها(

ســالن 7

کارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجویی

مبانی روش 
پژوهش، فرضیه 

سازی
انواع مطالعات

ساختار 
استاندارد 

مقاالت علمی
تببین چک 
لیست های 
استاندارد 

مقاالت

نوشتار علمی 
تمریننوشتار علمی )بخش دوم()بخش اول(

سالن شهید 
افتخاریان

جلسه ساب 
کمیته پاتولوژی 

مولکولی و 
سایتوژنتیک

جلسه ساب کمیته پاتولوژی 
مولکولی و سایتوژنتیک

ش
سالن اسالید سمینار گوار

ی(
)دانشکده پزشک

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش

مشاهده الم های مربوط به اسالید 
سمینار پاتولوژی گوارش

در یک نـــگاه
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

در یک نـــگاهچهار شنبه 97/09/14

10:00-8:00ساعت

ی
پذیرای

10:30-13:00

ی
پذیرای

14:00-16:00

ی
پذیرای

16:30-18:00

ی
ســالن اصل

سمینار بیماری های مو- ناخن و 
تومورهای پوست

سمینار بیماری های مو- ناخن و تومورهای 
پوست

سمینار بیماری های غیر 
تومورال  پوست

ســالن 2

سمینار گوارش
پانل پاتولوژی 
مری بارت و 
سرطان مری

پانل ضایعات 
پیش سرطانی 
و سرطان معده

پانل 
تومورهای 

پانکراس

پانل پولیپ 
های کولون و 
سرطان روده 

بزرگ

IBD پانل
معرفی موارد 

اسالید سمینار 
گوارش

معرفی موارد اسالید سمینار 
گوارش

ســالن 3

سمینار ایمونولوژیسمینار ایمونولوژی

ســالن 4

کارگاه آموزشي مدیریت کیفیت 
در آزمایشگاه پزشکي

کارگاه آموزشي 
مدیریت کیفیت در 
آزمایشگاه پزشکي

کارگاه اهمیت میکروچیپ 
های میکروسکوپی 

در دستگاه الکترولیت 
آناالیزر )ISE ( و کاربرد 

آن در آزمایشگاه

ســالن 5

سمینار پاتولوژی دهان
سمینار بیماری 
های بافت نرم  و 

استخوان

پانل چالش های 
تشخیصی در تومورهای 

استخوان

معرفی بیمار: تومورهای 
بافت نرم

ســالن 7

کارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجوییکارگاه های بخش دانشجویی

آماده سازی مقاالت برای ارسال 
مراحل ارسال تا پذیرش مقاالتبه مجالت علمی

سرقت علمی و 
بی اخالقی در 

پژوهش

الگوی 
نگارش 

بر اساس 
AMA

الگوی نگارش بر 
AMA تمریناساس

روز جمعه 97/09/16 در یک نگاه
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چهار شنبه 97/09/14

 سه شنبه 
 و 

چهارشنــبه
13و14  آذرماه

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

سه شنبه 97/09/13

نوروپاتولوژی

برنامه مدون تومورهاي سیستم اعصاب مرکزي 
مسئول: دکتر علیرضا صادقی پور

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

ثبت نام8:30-9:00

تالوت قرآن، سرود ملي، و معرفي١5:9:00-9

طبقه بندي 20١6 تومورهاي سیستم اعصاب مرکزي توسط سازمان بهداشت جهاني: ١5-9:45:9
تغییرات اصلي و محدودیت ها

   پروفسور دومینیک
فیگارال برانگه

پروفسور هما عدل بیاسهضایعات شبه توموري سیستم اعصاب مرکزي١5:١0-9:45

   پروفسور دومینیکگلیوم هاي انفیلتراتیو بالغین: سال 20١6 و پس از آن١0:45-١5:١0
فیگارال برانگه

استراحت و پذیرایی30:١١-١0:45

دکتر پاسکال وارلهگلیوم هاي انفیلتراتیو کودکان، نوجوانان و بالغین جوان١2:00-30:١١

   پروفسور دومینیکگلیوم هاي محدود، تومورهاي نورونال و گلیونورونال- سال 20١6 و پس از آن١2:30-١2:00
فیگارال برانگه

نماز و ناهار١4:00-١2:30

دکتر پاسکال وارلهتومورهاي جنیني سیستم عصبي مرکزي: سال 20١6 و پس از آن١4:30-١4:00

چگونه می توانیم توصیه های طبقه بندی WHO 2016 تومورهای CNS را تنظیم کنیم؟١5:00-١4:30
پروفسور هما عدل بیاسهتجربه در آزمایشگاه پاتولو  ژي در کشور فرانسه

استراحت و پذیرایی١5:00-١5:30

چگونه می توانیم توصیه های طبقه بندی WHO 2016 تومورهای CNS را تنظیم کنیم؟١6:00-١5:30
دکتر علیرضا صادقي پورتجربه در آزمایشگاه پاتولو  ژي در کشورایران

ارزش یک شبکه پاتولو ژي به منظور بازنگري نمونه ها در یک سیستم پاتولوژي مرکزي: ١6:30-١6:00
RENOCLIP مثال

   پروفسور دومینیک
فیگارال برانگه

روز سه شنبه 97/09/13 سالن 300 نفره )2(
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چهار شنبه 97/09/14

ثبت نام7:00-8:00

طب انتقال خون
پانــلساعت

8:00-١0:00

پانل چالش  های کمیته  های انتقال خون بیمارستانی و مدیریت خون  
مسئول: دکتر سهیال ناسی زاده

اعضا: دکتر صدیقه امینی کافی آباد، دکتر الهه کیهانی، دکتر مینو احمدی نژاد دکتر هیوا صفار، دکتر مارال مختاری، 
دکتر زهره نوذریان

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

هیئت رئیسه: دکتر مستانه عالئی، دکتر شهین شریفی، دکتر آزیتا چگینی، دکتر مریم زادسر، دکتر مهدی امیر زاده

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

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر مستانه عالئیسیستم هموویژالنس و اهمیت آن00:١١-١0:30

دکتر آزیتا چگینیآشنایی با کلیات و اصول مدیریت خون بیمار30:١١-00:١١

دکتر مستانه عالئیآشنایي با فرآورده هاي سلولی خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن١2:00-30:١١

دکتر مریم زادسرآشنایي با عوارض حاد تزریق خون١2:45-١2:00

دکتر شهین شریفیآشنایي با نحوه تزریق خون، آماده سازي بیمار و آماده سازي فرآورده های خونی١3:00-١2:45

نماز و ناهار١4:00-١3:00

هیئت رئیسه: دکتر مستانه عالئی، دکتر مژگان شایگان، دکتر آزیتا چگینی، دکتر محمدرضا باللی

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

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر مژگان شایگانمقاومت پالکتی١4:30-١4:00

دکتر آزیتا چگینیآشنایي با فرآورده هاي پالسمایي خون و اندیکاسیون هاي مصرف آن١5:00-١4:30

دکتر شهین شریفیآشنایي با عوارض تاخیري تزریق خون١5:30-١5:00

دکتر محمد رضا باللیگزارش کشوری 8 ساله همو ویژیالنس١6:00-١5:30

مراسم افتتاحیه،  جشنواره اساتید دکتر دبیری - دکتر بهادری  و 00:١8:00-2١
تقدیر از دکتر محمود ستاری، دکتر عبداله رهبر نیکوکار، دکتر منصور مهزاد و دکتر فرخ قوام

پذیرایی شام00-22:00:2١

روز چهارشنبه 97/09/14  سالن اصلی
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

پاتولوژی پستان

هیئت رئیسه: دکتر فرید معین فر، دکتر مریم کدیور

سمینار پاتولوژی پستان
مسئول برنامه: دکتر فرید معین فر 

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

فواید و محدودیت هاي آزمایشات مولتي ژنومیک رایج براي کموتراپي ادجوانت 00:١١-١0:30
دکتر فرید معین فرکانسر پستان

دکتر مریم کدیوررویکرد به ضایعات پاپیالری پستان30:١١-00:١١

دکتر فرید معین فرنقش بیوپسي مایع در سرطان پستان١5:١2-30:١١

دکتر فرید معین فرمعرفی موارد اسالید سمینار پستان١3:00-١5:١2

نماز و ناهار١4:00-١3:00

دکتر فرید معین فرمعرفی موارد اسالید سمینار پستان١6:00-١4:00

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن 300 نفره )2(

اطالعیــــه

ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه
هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه

هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

 سخنرانان محترم 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.
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میکروبیولوژی

هیئت رئیسه: دکتر محمدعلي برومند، دکتر پگاه باباحیدریان، دکتر بابک شیرازي، دکتر شیرین افهمي

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر محمدعلی برومندانتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم ١5:8:30-9

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

9:١5-١0:30

پانل CRE - چالش ها - گزارش مراکز مختلف بیمارستاني
مسئول: دکتر پگاه باباحیدریان

 اعضا: دکتر محمدعلی برومند، دکتر عبدالوهاب البرزي، دکتر بابک شیرازي، دکتر پگاه باباحیدریان
دکتر شیرین افهمي

استراحت و پذیرایی00:١١-١0:30

١١:00-١3:00
پانل ارزیابي چک لیست جدید میکروب شناسي - چالش ها و مشکالت روبرو

مسئول: دکتر مرجان رهنمای فرزامی
اعضا: دکتر محمد رهبر، دکتر بابک ولی زاده، دکتر محمدعلی برومند، دکتر سینا مباشری زاده

نماز و ناهار١4:00-١3:00

هیئت رئیسه: دکتر محمد جزایري، دکتر معین الدین صفوي، دکتر محمود زردست

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر محمد جزایريبه کارگیري روش مولتي پکسPCR  براي تشخیص بیماري هاي عفوني١4:25 – ١4:00

دکتر معین الدین صفويRealtime PCR شناسایي پاتوژن ها، غلبه بر مهار کننده ها و نکات کنترل کیفي آن١5:05 – ١4:25

دکتر محمود زردستبه کارگیري مولتي پکس باکتریال و ویرال براي تشخیص منن ژیت حاد١5:30-١5:05

١5:30-١6:00
 تست هاي تشخیصي و چکونگي کارکرد تست هاي سرولوژیک،

  PCR , MICROAARAY 
در کنار یکدیگر

دکتر اسکیلد پترسون

دکتر تومیسالو سیمنوو تست هاي تشخیصي جدید در غلبه با مقاومت هاي دارویي١6:30-١6:00
کاستیانو

روز چهارشنبه 97/09/14  سالن 300 نفره )3(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

نوروپاتولوژی

اسالید سمینار تومورهای سیستم اعصاب مرکزی
مسئول: دکتر علیرضا صادقی پور

سخنـــرانیساعت

تومورهاي گلیال و گلیونورونال: 3 بیمار١0:00-8:00

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

ادامه مبحث تومورهاي گلیال و گلیونورونال: 3 بیمار١3:00-١0:30

نماز و ناهار١4:00-١3:00

سخنـــرانیساعت

تومورهاي جنیني و مزانشیمي: 3 بیمار١6:00-١4:00

استراحت و پذیرایی١6:30-١6:00

ادامه مبحث تومورهاي جنیني و مزانشیمي: 3 بیمار١8:00-١6:30

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن 100 نفره )4(

اطالعیــــه

ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه
هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه

هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

موارد بیماران مورد بحث در اسالید سمینار تومورهای سیستم اعصاب مرکزی روز چهارشنبه، دومین روز برنامه نوروپاتولو ژي، 
بصورت اســالیدهاي مجازي مي باشد و همچنان که در لینک هاي ذیل آمده عزیزان مي بایست ابتدا نرم افزار مشاهده را روي 
  Download کرده و سپس قادر خواهید بود که تاریخچه، تصاویر و اسالیدهاي مجازي را پس از install کامپیوتر شخصي خود

مشاهده فرمایید. 
الزم به ذکر است که این روند قبال تست شده و در صورت به روز بودن PC مورد استفاده عزیزان هیچ مشکلي نخواهد داشت.

Please find below the link to download the virtual slides: https://www.dropbox.com/sh/mjw2jjvrobi-
ph8k/AACD7bkesAWZmp_8S9DS5CF8a?dl=0
 The virtual slides are in .ndpi extension, you can download the viewer for windows or Max OS at 
the following link: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/U12388-01/index.html
In the "basic information" folder you will find for each case: patient’s clinical presentation, MRI and 
result of additional immunohistochemical analyses
Feel free to ask me if you need any further information
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چهار شنبه 97/09/14

سیتوپاتولوژی

هیئت رئیسه : دکتر عیسي جهانزاد، دکتر محمدرضا رفیعي، دکتر نازیال جعفري، دکتر خندان زارع، دکتر لطفعلی مروج صالحی

اسالید سمینار سیتو پاتولوژي ١ 
مسئول: دکتر نوشین افشار مقدم

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر نوشین افشار مقدمسیتولوژي سر و گردن )معرفي مورد(8:00-8:45

دکتر رضا ضیاءالحقسیتولوژي تیروئید )سخنراني و معرفي مورد(١5:8:45-9

دکتر فرشته عاملیسیتولوژي غدد بزاقی١0:00-١5:9

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

 هیئت رئیسه : دکتر مهري فقیهي، دکتر محمد فرهادی لنگرودی، دکتر محمدتقی حقی آشتیاني، دکتر علی گرانمایه
 دکتر محمد اسماعیل جعفري

اسالید سمینار سیتو پاتولوژي 2
مسئول: دکتر نوشین افشار مقدم

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر الهام نظرسیتولوژي مایعات سروز00:١١-١0:30

دکتر منصور مهزادسیتولوژی تومورهای سلول روشن تیروئید١2:00-00:١١

دکتر مهدي افتخاريکاربرد و نقش FISH در سیتولوژي١2:30-١2:00

دکتر فرشته عاملیسیتولوژی ادرار١3:00-١2:30

نماز و ناهار١4:00-١3:00

دکتر نوشین افشار مقدمسیتولوژي براش اندومتر١5:00-١4:00

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن 100 نفره )5(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

بخش دانشجــویی
ارائه مقاالت دانشجویی

مسئول: دکتر ایمان انصاری
اعضا: دکتر کیانمهر عالی پور، دکتر محمد مرادی، دکتر مریم عباسی

ارائه مقــاالتساعت

 مقاالت بخش سخنرانی١5:١5-١4:00
 جهت مشاهده زمان بندی به انتهای نشریه، اپ یا سایت همایش مراجعه نمایید

 مقاالت بخش پوستر الکترونیک )سخنرانی کوتاه( ١7:30-١5:١5
جهت مشاهده زمان بندی به انتهای نشریه، اپ یا سایت همایش مراجعه نمایید

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی زنان
مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 40 نفره١0:00-8:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 40 نفره١2:00-١0:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 40 نفره١4:00-١2:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 40 نفره١6:00-١4:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 40 نفره١8:00-١6:00

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی کبد
مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 20 نفره١0:00-8:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 20 نفره١2:00-١0:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 20 نفره١4:00-١2:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره١6:00-١4:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره١8:00-١6:00

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن اسالید سمینار پاتولوژی کبد )دانشکده پزشکی(

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن 70 نفره )7(

روز چهارشنبه 97/09/14   سالن اسالید سمینار پاتولوژی زنان )دانشکده پزشکی(
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پنجشنــبه
    15 آذرمـــــاه

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine
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پنجــشنبه 97/09/15

بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

هیئت رئیسه: دکتر مسلم بهادری، دکتر ناصر کمالیان، دکتر فرزانه رحیمی، دکتر شکراله یوسفی، دکتر محمدتقی حقی آشتیانی

عنــــوانساعت

مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی آسیب شناسی ایران00:١١-8:00

استراحت و پذیرایی00:١١-30:١١

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن اصلی

اطالعیـــــه

ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه
هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه

هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

اپلیکیشن دو زبانه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین 
المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

  امکانات نرم افزار
  اطالعات کامل برنامه های سخنرانی، کارگاه ها و پوسترهای کنگره 

  برنامه در یک نگاه و برنامه موضوعی کنگره
  امکان جستجو در موضوعات سخنرانی ها، کارگاه ها، پوسترها، نام سخنران ها، شرکت های 

 نمایشگاهی و مکان های کنگره
  امکان اضافه کردن یادداشت برای هر نشست یا سخنرانی

  امکان اضافه کردن سخنرانی ها، سخنران ها و غرفه های مورد عالقه
  اطالعات حامیان و بخش نمایشگاه کنگره

  نمایش دقیق محل سالن ها، مکان های مهم کنگره و غرفه های نمایشگاه بر روی پالن هر طبقه
  امکان مشاهده راهنمای بخش های مختلف کنگره

  ثبت حضور در محل کنگره
  نظر سنجی برای هر سخنرانی، کارگاه، سخنران ها و غرفه های نمایشگاه

  ارسال انتقاد و پیشنهاد
  مشاهده اخبار مهم کنگره 

  اطالعات کامل تماس با کنگره
  پشتیبانی از طریق ایمیل و تلگرام

  این اپلیکشین در دو نسخه برای سیستم عامل Android و IOS طراحی گردیده است . 
شرکت کنندگان محترم در همایش می توانند از طریق سایت همایش، نرم افزار متناسب با گوشی خود را 

دانلود و نصب نمایند.
www.congress.iranpath.org
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پاتــولوژی زنان 

هیئت رئیسه: دکتر اکرم سیف الهی، دکتر سهیال سرمدی، دکتر فاطمه نیلی

کنفرانس پاتولوژی زنان 
مسئول: دکتر اکرم سیف الهی

سخنـــرانسخنــــرانیساعت

دکتر حسین آیت الهیآزمایش های پري ناتال00:١١-١0:30

دکتر مریم ستوده انواریآزمایش  های تشخیصی ناباروری30:١١-00:١١

١١:30-١2:00 HPV دکتر علی زارع میرزاییآزمایش های تشخیصی

دکتر بهروز ایلخانی زادهفرآیند انجام IVF در آزمایشگاه١2:30-١2:00

دکتر بیژن منصفمشکالت تشخیصی در تومورهای موسینوس تخمدان١0:١3-١2:30

نماز و ناهار١4:00-١0:١3

سخنـــرانسخنــــرانیساعت

معرفی موارد اسالید سمینار زنان١6:00-١4:00
دکتر اکرم سیف الهی

دکتر هانیه ژام
دکتر فاطمه نیلی

استراحت و پذیرایی١6:30-١6:00

ادامه معرفی موارد اسالید سمینار زنان١7:30-١6:30
دکتر اکرم سیف الهی

دکتر هانیه ژام
دکتر فاطمه نیلی

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 300 نفره )سالن 2(
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پنجــشنبه 97/09/15

بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

کنتـــرل کیفیت
سمینار کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی )ویژه کارشناسان(

مسئول: دکتر حسین دارآفرین

سخنرانسخنرانیساعت
دکتر صغری روحیسیستم مدیریت فراگیر و تضمین کیفیت١5:8:00-8
دکتر مسعود دونلومدیریت و جمع آوری نمونه١5-8:40:8
دکتر سجاده موحدی نیاکنترل کیفیت داخلی بر پایه نمونه کنترل8:40-9:35
دکتر مسعود دونلوکنترل کیفی تجهیزات١0:00-9:35
مهندس احسان رضوانیکنترل کیفی و لوازم شیشه ای١5:١0-١0:00
دکتر حسین دارآفرینصحه گذاری در روش های کمی١0:30-١5:١0
استراحت و پذیرایی00:١١-١0:30

بیوشیمی- استانداردسازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
پانل دیابت و روش های تشخیصی آن

مسئول: دکتر هیوا صفار
 اعضا: دکتر صدیقه حنطوش زاده، دکتر فریده رضی، دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی، دکتر هیوا صفار

سخنـــرانسخنــــرانیساعت
دکترمحمدرضا مهاجری تهرانیدیابت: طبقه بندی و تشخیص 30:١١-00:١١
دکتر فریده رضینقش آزمایشگاه در تشخیص و پیگیری درمان در دیابت١2:00-30:١١
دکتر صدیقه حنطوش زادهدیابت بارداری١2:25-١2:00
دکتر هیوا صفارروش های جدید تشخیصی در دیابت١2:45-١2:25
بحث موردی١5:١3-١2:45
نماز و ناهار١3:45-١5:١3

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 300 نفره )3(

پانل چالش های استاندارد سازی آزمایشگاه های پزشکی 
مسئول: دکتر مرتضی صدیقی

اعضا: دکتر علیرضا خاکی فیروز، دکتر سیامک میراب سمیعی، دکتر نوش آفرین صفادل، دکتر مرجان رهنمای فرزامی، دکتر محمدعلی برومند

سخنـــرانسخنــــرانیساعت

ساختار سازمانی مرکز ملی تایید صالحیت ایران و نقش آن در اعتبار بخشی ١4:00-١3:45
دکتر علیرضا خاکی فیروزآزمایشگاه های پزشکی

دکتر نوش آفرین صفادلاعتبار بخشی در آزمایشگاه های پزشکی١5:١4-١4:00

دکتر مرجان رهنمای فرزامیکمیته فنی 2١2 سازمان جهانی استاندارد و نقش پاتولوژیست ها در کارگروه های فنی آن١4:30-١5:١4

دکتر محمدعلی برومندجایگاه استاندارد سازی در آموزش دستیاران پاتولوژی١4:45-١4:30

چالش های اعتباربخشی و استاندارد سازی آزمایشگاه ها و آینده نگران کننده ١5:00-١4:45
دکتر مرتضی صدیقیبرای پاتولوژیست ها
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پانل کنترل کیفیت در آزمایشگاه
مسئول: دکتر هیوا صفار

اعضا: دکتر فریده رضی، دکتر مرجان رهنمای فرزامی، دکتر امید مردانی، دکتر هیوا صفار

سخنـــرانسخنــــرانیساعت
دکتر فریده رضیکنترل کیفی داخلی بر پایه سیگما١5:30-١5:00

دکتر امید مردانیکنترل کیفی داخلی بر پایه نمونه بیمار١6:00-١5:30

دکتر سلمی سفیدبختارزیابی کیفیت خارجی١6:30-١600

بحث موردی١7:00-١6:30

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

پانل بحث موردی: از دیدگاه متخصصین پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک
مسئول: دکتر احمد منبتی

اعضا: دکتر احمد منبتی، دکتر رضا شاه  سیاه، دکتر امیر واحدی، دکتر مهدی منتظر

سخنـــرانسخنــــرانیساعت
دکتر مسلم بهادریپیشرفت های تازه درباره نقش هستک در سالمت بیماری١١:١5-00:١١

دکتر امیر واحدیبحث موردی در تومورهای سالید ١ )سرطان ریه(35:١١-١١:١5

دکتر احمد منبتیبحث موردی در تومورهای سالید 2 )سرطان تیروئید(55:١١-35:١١

دکتر آیلین آذری یامبحث موردی در اطفال١5:١2-55:١١

١2:١5-١2:35)PND( دکتر حسین آیت اللهیبحث موردی در تشخیص پیش از تولد

دکتر اکبر صفاییبحث موردی در هماتوپاتولوژی ١ )لوکمی حاد(١2:55-١2:35

نماز و ناهار١4:00-١2:55

دکتر وهاب رکابیبحث موردی در هماتوپاتولوژی 2 )سندروم میلودیسپالستیک(١4:20-١4:00

دکتر مهدی منتظربحث موردی در بیماری های ارثی )آنمی فانکونی(١4:40-١4:20

پرسش و پاسخ ١5:00-١4:40

هماتــوپاتولوژی
سخنـــرانسخنــــرانیساعت

دکتر فرید کوثریمعرفی موارد اسالید سمینار هماتوپاتولوژی١7:00-١5:00
دکتر آناهیتا نصرتی

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 100 نفره )4(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

    

کبــد

هیئت رئیسه: دکتر بیتا گرامي زاده، دکتر کامران غفارزادگان، دکتر افشین مرادي

سمینار تومورهاي کبد
مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر بیتا گرامی زادهطبقه بندی آدنوم های کبدی بر اساس تغییرات مولکولی و ایمنوهیستوکمیستری00:١١- ١0:30

دکتر کامران غفارزادگانایمنوهیستوکمیستری در سرطان های اولیه کبد30:١١- 00:١١

دکتر بهرنگ کاظمی نژادتومورهای مزانشیمی کبد١2:00- 30:١١

دکتر بیتا گرامی زادهپرکورسرهاس تومورهای بیلیاری١2:30- ١2:00

دکتر محمد حسین انباردارتومورهای کبدی در اطفال١3:00-١2:30

نماز و ناهار١4:00-١3:00

پانــــلساعت

١4:00 – ١6:00
پانل تومورهای متاستاتیک کبد
مسئول: دکتر شیرین حقیقی

اعضا: دکتر بیتا گرامی زاده، دکتر جالل الدین خوش نویس، دکتر پونه دهقان، دکتر مجید حاتمی

استراحت و پذیرایی١6:30-١6:00

١6:30 – ١8:00
معرفی موارد اسالید سمینار کبد

مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده
اعضا: دکتر محمدحسین صانعی، دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر آرش دریاکار، دکتر محمدحسین انباردار

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 100 نفره )5(
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کنتــرل کیفي پاتولوژي
کارگاهساعت

١0:30-١3:00

 کارگاه آشنایی با استانداردهای اولیه کنترل کیفی در سرجیکال پاتولوژی و ترابل شوتینگ در برش
و رنگ آمیزی )ویژه تکنسین ها(

مسئول: دکتر هانا صفار
تکنسین: لیال محبی، الهام گلدار

نماز و ناهار١4:00-١3:00

بخش ویژه دانشجــویی

کارگاه های بخش دانشجویی
مسئول: دکتر کیانمهر عالی پور

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر کیانمهر عالی پورمبانی روش پژوهش، فرضیه سازی 8:00-9:30
دکتر سمیرا مقدم

دکتر ایمان انصاریانواع مطالعات١0:00-9:30

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

ساختار استاندارد مقاالت علمی30:١١-١0:30
تببین چک لیست های استاندارد مقاالت

دکتر کیانمهر عالی پور
دکتر ایمان انصاری

دکتر کیانمهر عالی پور نوشتار علمی )بخش اول(١3:30-30:١١

نماز و ناهار١4:00-١3:30

نوشتار علمی )بخش دوم(١6:30-١4:00
دکتر محمد مرادی
دکتر مریم عباسی

دکتر کیانمهر عالی پور

تمرین١7:30-١6:30

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 70 نفره )6(

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن 70 نفره )7(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

عنــــوانساعت

١5:00-١7:00
جلسه ساب کمیته پاتولوژی مولکولی و سایتوژنتیک

مسئول: دکتر احمد منبتی
اعضا: دکتر آتوسا قریب، دکتر مهدی منتظر

مشاهده الم های مربوط به اسالید سمینار پاتولوژی گوارش 
مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه اول - 20 نفره١0:00-8:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه دوم - 20 نفره١2:00-١0:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه سوم - 20 نفره١4:00-١2:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه چهارم - 20 نفره١6:00-١4:00

مشاهده الم توسط شرکت کنندگان - گروه پنجم - 20 نفره١8:00-١6:00

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن شهید افتخاریان

روز پنجشنبه 97/09/15   سالن اسالید سمینار پاتولوژی گوارش )دانشکده پزشکی(

اطالعیـــه

ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه
هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاه

هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

دوره جدید شماره 76 پیاپی 88 مهر و آبان 1397 16

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

از همکاران گرامی درخواست می گردد به منظور هر چه 
 باشکوه تر برگزار شدن همایش،

 نظرات خود را از طریق اپلیکیشن همایش در امور مختلف 
علمی و اجرایی ثبت نمایید.
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چهار شنبه 97/09/14

جمعـــه
    16 آذرمـــــاه

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine
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جمـــعه 97/09/16

بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

درماتوپاتولوژی

هیئت رئیسه: دکتر پروانه وصال، دکتر زهرا صفایی نراقی، دکتر زهرا اسدی  کنی  

سمینار بیماری های مو- ناخن و تومورهای پوست
مسئول: دکتر پروانه وصال

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر فرحناز بیداری زره  پوشنکات کلیدی در تشخیص آلوپسی غیر اسکارگذار8:00-8:40

دکتر زهرا اسدی  کنینکات کلیدی در تشخیص آلوپسی اسکارگذار9:20- 8:40

دکتر ناصر طیبی  میبدیضایعات ناخن١0:00- 9:20

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر کامبیز کامیاب  حصارینکات کلیدی در تشخیص تومورهای بازالویید پوستی ١١:١0- ١0:30

دکتر نسرین شایانفرچالش های تشخیصی در ضایعات مالنوسیتی خوش خیم50:١١- ١١:١0

دکتر علیرضا قنادانفاکتورهای پیش آگهی در مالنوم بدخیم و نقش بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ١2:30 – 50:١١

دکتر مظاهر رمضانیمعرفی کیس های جالب درماتوپاتولوژی١3:00- ١2:30

نماز و ناهار١4:00-١3:00

هیئت رئیسه: دکتر فرحناز بیداری زره پوش، دکتر کامبیز کامیاب حصاری، دکترناصر طیبی میبدی، دکتر آزاده رخشان

سمینار بیماری های غیر تومورال  پوست
مسئول: دکتر فرحناز بیداری زره پوش

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر رخساره یادگار  چهرهنکاتی در تشخیص افتراقی درماتیت های پسوریازیفرم١4:40-١4:00

دکتر جعفر تقی  زاده  فضلیرویکرد به ضایعات تاولی ساب اپیدرمال١5:20 – ١4:40

دکتر علیرضا منصفهیپرپالزی لنفویید پوستی١6:00- ١5:20

سودمندی استفاده از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی VEGF, Ki67,GLUT1 در ١0:١6-١6:00
دکتر فاطمه منتظرافتراق پسوریازیس از درماتیت مزمن در ناحیه کف دست و پا

بررسی فراوانی مثبت شدن مارکر CD137 در سلول های التهابی در ضایعات ١6:20-١0:١6
پسوریازیس و مقایسه آن با پوست طبیعی

 دکتر پروین رجبی
دکتر مهدی افتخاری

روز جمعه 97/09/16   سالن اصلی
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پاتولوژی گــوارش
هیئت رئیسه: دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر مژگان عسگری، دکتر حمیدرضا میرزایی، دکتر مرتضی صانعی طاهری، 

دکتر هانیه ژام، دکتر افشین مرادی 

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر کامران غفارزادگانپولیپ ها و ضایعات پیش سرطانی معده8:00-8:20

دکتر بیتا گرامی زادهانواع هیستوپاتولوژیک سرطان معده  8:20-8:40

دکتر سید عباس میرافشاریهضایعات سودونئوپالستیک روده باریک و کولون8:40-9:00

پانلساعت

9:00-١0:00
پانل پاتولوژی مری بارت و سرطان مری

مسئول: دکتر غالمحسین نوفرستی
اعضا: دکتر سعید عبدی، دکتر بهرنگ کاظمی  نژاد، دکتر مجید صمصامی، دکتر شهرام یوسفی

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

پانلساعت

١0:30-١١:30

پانل ضایعات پیش سرطانی و سرطان معده
مسئول: دکتر بیتا گرامی زاده

 اعضا: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی، دکترمرتضی صانعی  طاهری، دکتر کامران غفارزادگان
 دکتر محمد اسماعیل  اکبری،  دکتر حمیدرضا میرزایی

١١:30-١2:30

پانل تومورهای پانکراس
مسئول: دکتر امیر صادقی

اعضا: دکتر پونه دهقان، دکتر افشین مرادی، دکتر شهریار علیزاده، دکتر هادی حاجی زاده فالح، 
دکتر رضا نجات  اللهی، دکتر مهدی تبرائی

١2:30-١3:30

پانل پولیپ های کولون و سرطان روده بزرگ
مسئول: دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

اعضا: دکتر بابک صالحی، دکتر حمیدرضا حقیقت  خواه، دکتر ملیحه صابرافشاریان، دکتر آرش دهقان،
دکتر فخرالسادات انارکی، دکتر محمد هوشیاری

نماز و ناهار١4:00-١3:30

پانلساعت

١4:00-١5:00

IBD پانل
مسئول: دکتر فرید آزموده اردالن

اعضا: دکتر شبنم شاهرخ، دکتر مرتضی صانعی  طاهری، دکتر معصومه صفایی، 
دکتر بیتا گرامی  زاده، دکتر محمد مظفر

١5:00-١7:00
معرفی موارد اسالید سمینار گوارش

اعضا: دکتر سید عباس میر افشاریه، دکتر بیتا گرامی زاده، دکتر بهرنگ کاظمی نژاد، دکتر کامران غفارزادگان،
 دکتر فرید آزموده اردالن، دکتر مهسا احدی، دکتر النا جمالی، دکتر افشین مرادی

روز جمعه 97/09/16   سالن 300 نفره )2(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

ایمونولوژی - سرولوژی

هیئت رئیسه: دکتر زهره نوذریان، دکتر علی شهسواری، دکتر مریم توحیدی، دکتر علیرضا کروریان، دکتر ماندانا رحیمی

سمینار ایمونولوژی
مسئول: دکتر زهره نوذریان

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

8:00-9:00)ANA( دکتر علی شهسواریتکنیک های آزمایشگاهی و تفسیر بالینی تست آنتی نوکلئار انتی بادی

دکتر مریم توحیدیحل مشکالت تکنیکی مربوط به  ایمونواسی در آزمایشگاه  بالینی  ١0:00-9:00

دکتر علیرضا کروریانمقایسه روش های ایمونواسی الیزا ،کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس١0:30-١0:00

استراحت و پذیرایی00:١١-١0:30

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر یداهلل شکیباSensitization  در پیوند  اعضا ١2:00-00:١١

دکتر ماندانا رحیمیارزیابی تست های سرولوژیک جهت تشخیص بروسال١2:30-١2:00

پرسش و پاسخ١3:00-١2:30

نماز و ناهار١4:00-١3:00

روز جمعه 97/09/16   سالن 300 نفره )3(
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DVD نرم افزاری سخنرانی های همایش بیستم )شامل صدا و تصویر سخنران(
DVD -1 ســخنرانی های سالن های اصلی بیستمین همایش ساالنه آسیب شناسی که بصورت نمایش همزمان اسالیدها، 

تصویر و صدای سخنران تهیه خواهد شد دو ماه پس از کنگره، توسط پست برای متقاضیان ارسال خواهد شد. 
بنابراین الزم است شرکت کنندگان محترم در صورت تمایل به دریافت DVD سخنرانی های همایش بیستم، 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 

300/000 ریال فرم مربوطه را به طور کامل همراه با آدرس و کد پستی پر نمایند.
DVD مربوطه از طریق پست از تاریخ 98/01/15 ارسال خواهد گردید. در صورت عدم دریافت پس ازاین تاریخ همکاران می 

توانند از طریق تلفن های  22352938 تهران و 09193652583 پیگیری نمایند.
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مدیریت کیفیت

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

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

دکتر مرتضي صدیقيآشنایی با سیستم اعتباربخشی در آزمایشگاه پزشکی8:30-9:00

دکتر مرتضي صدیقياستاندراد ١5١89 ISO و الزامات استاندارد ملی ایران١0:00-9:00

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

دکتر مرتضي صدیقيمدیریت ریسک و کنترل کار نامنطبق30:١١-١0:30

دکتر مرتضي صدیقيمستندسازی در آزمایشگاه پزشکی١2:00-30:١١

دکتر مرتضي صدیقيممیزي داخلی در آزمایشگاه پزشکي١2:30-١2:00

کارگاه اهمیت میکروچیپ های میکروسکوپی در دستگاه الکترولیت آناالیزر )ISE( و کاربرد آن در آزمایشگاه
مسئول: مهندس اسماعیل رضایی

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

مهندس اسماعیل رضاییمقدمه١2:35-١2:30

مهندس اسماعیل رضاییISE  چیست؟١2:40-١2:35

دکتر بهزاد کالنتراهمیت ISE و جایگاه آن در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی١2:45-١2:40

١2:45-١2:50ISE  دکتر بهزاد کالنترعمومی ترین الکترودها در

١2:50-١2:55ISE  دکتر بهزاد کالنتراصول عملکرد

دکتر بهزاد کالنترپارامترهای مهم در الکترولیت آناالیزر١3:00-١2:55

دکتر بهزاد کالنترکاربرد چیپ های الکترونیکی در آنالیز کردن الکترولیت ها١0:١3-١3:00

دکتر بهزاد کالنترحوضچه اشتراکی بین الکترودها یا Membrane چیست١3:20-١0:١3

١3:20-١3:25ISE  دکتر بهزاد کالنتررعایت کردن کنترل کیفی در بخش

مهندس اسماعیل رضاییپرسش و پاسخ و جمع بندی١3:30-١3:25

نماز و ناهار١4:30-١3:30

روز جمعه 97/09/16   سالن 100 نفره )4(
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

پاتولوژی دهان
هیئت رئیسه: دکتر دنیا صدری، دکتر نفیسه شاملو، دکتر سمیرا درخشان، دکتر مژگان قاضی

سمینار پاتولوژی دهان
مسئول: دکتر دنیا صدری

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر نفیسه شاملوضایعات بافت نرم حفره دهان- ضایعات واکنشي و ادنتوژنیک8:00-8:20

دکتر مریم جولهرشیوع ضایعات نئوپالستیک و غیر نئوپالستیک بافت نرم در حفره دهان8:20-8:40

دکتر سمیرا درخشانمعرفی بیمار: کارسینوم آدنوئید سیستیک مخاط گونه8:40-9:00

دکتر سمیرا درخشانمعرفی بیمار: متاستاز کارسینوم پستان به لثه فک تحتاني9:00-9:20

دکتر فاطمه شاهسواریمعرفی بیمار: مالفورماسیون شریاني-وریدي در مخاط گونه9:20-9:40

دکتر مژگان قاضیمعرفي مورد: تومور نورواکتودرمال اولیه )PNET( فک تحتاني١0:00-9:40

استراحت و پذیرایی١0:30-١0:00

پاتولوژی بافت نرم و استخوان
هیئت رئیسه: دکتر تینا شوشتری زاده، دکتر هانیه ژام، دکتر سیمین ترابی نژاد، دکتر احمد منبتی، دکتر اکبر صفایی  

 سمینار بیماری های بافت نرم  و استخوان
مسئول: دکتر سیمین ترابی  نژاد

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر اکبر صفایینقش تست های مولکولی در تشخیص تومورهای بافت نرم١0:50-١0:30

دکتر احمد منبتیبرخورد تشخیصی با تومورهای بافت نرم١١:١0-١0:50

دکتر تینا شوشتری زادهتومورهای سلول گرد کوچک تمایز نیافته: پیشرفت های اخیر در طبقه بندی30:١١-١١:١0

دکتر سیمین ترابی نژادچالش تشخیصی انکوندروما در برابر کندروسارکوم درجه پائین50:١١-30:١١

دکتر امیررضا دهقانیانچالش تشخیصی در تومورهای استخوانی مملو از سلول ژانت١0:١2-50:١١

پانلساعت

١2:١0-١3:30
پانل چالش های تشخیصی در تومورهای استخوان

مسئول: دکترسام حاجی علیلو سامی
اعضا: دکتر امیرمحمد عارف پور، دکتر تینا شوشتری زاده ، دکتر سیمین ترابی نژاد، دکتر امیررضا دهقانیان

نماز و ناهار١3:30-١4:30

سخنـــرانسخنـــرانیساعت
دکتر هانیه ژاممعرفی بیمار: تومورهای بافت نرم١5:30-١4:30

روز جمعه 97/09/16   سالن 100 نفره )5(



35

جمـــعه 97/09/16

بخش دانشجویی

کارگاه های بخش دانشجویی
مسئول: دکتر کیانمهر عالی پور

سخنـــرانسخنـــرانیساعت

دکتر مریم عباسیآماده سازی مقاالت برای ارسال به مجالت علمی ١0:30-8:00
دکتر کیانمهر عالی پور

استراحت و پذیرایی00:١١-١0:30

دکتر مریم عباسیمراحل ارسال تا پذیرش مقاالت١3:30-00:١١

نماز و ناهار١4:00-١3:30

دکتر کیانمهر عالی پورسرقت علمی و بی اخالقی در پژوهش١5:30-١4:00

١5:30-١7:30AMA دکتر محمد مرادیالگوی نگارش بر اساس

تمرین١8:30-١7:30

روز جمعه 97/09/16   سالن 70 نفره )7(
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نحوه دریافت گواهی ها و ثبت نام
گواهی صادر شده در همایش بیستم

در این همایش فقط گواهی های ذیل به صورت پرینت شده به شرکت کنندگان بر اساس حضور و غیاب ارائه خواهد شد:
1.گواهی برنامه سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی )روز سوم همایش(

2.گواهی برنامه نظام مراقبت از خون )هموویژالنس( )روز اول همایش(
3.گواهی کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی و استانداردسازی آزمایشگاه های پزشکی )روز دوم همایش(

 4.گواهی کارگاه آشنایی با استانداردهای اولیه کنترل کیفی در سرجیکال پاتولوژی و ترابل شوتینگ در برش و رنگ آمیزی
)ویژه تکنسین ها( )روز دوم همایش(

5.گواهی حضور در کارگاه های دانشجویی که در سالن 7 برگزار می گردد )بعد از ظهر روز سوم همایش(
6.گواهی مقاالت پذیرفته شده )روز سوم همایش(

 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.



36

جمـــعه 97/09/16

بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
ویژه بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش ساالنه آسیب شناسی و طب و آزمایشگاههفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
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 راهنمای واحد صدور کارت عضویت هوشمند 
انجمن علمی آسیب شناسی ایران 

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

  مراحل صدور کارت عضویت و یا تمدید کارت عضویت برای همکارانی که در همایش ثبت نام کرده اند: 
1-ثبت نام در همایش بیستم یا تایید پرداخت حق عضویت در واحد مالی )واقع در طبقه زیر همکف(

2-تکمیل فرم دو منظوره ثبت نام همایش و عضویت انجمن علمی آسیب شناسی ایران
3-مراجعه به ایستگاه شماره یک، واحد عکاسی جهت گرفتن عکس پرسنلی به صورت دیجیتال

4-مراجعه به ایستگاه شماره دو، جهت تایید نهایی اطالعات فردی
5-مراجعه به ایستگاه شماره سه، جهت چاپ و صدور کارت عضویت

  مراحل صدور کارت عضویت و یا تمدید کارت عضویت برای کمیته علمی
1- پرداخت حق عضویت در طبقه همکف، کانتر ورودی، جنب نگهبانی، دبیرخانه انجمن

2- تکمیل فرم ثبت نام 
3- مراجعه به ایستگاه شماره یک، واحد عکاسی جهت گرفتن عکس پرسنلی به صورت دیجیتال

4- مراجعه به ایستگاه شماره دو، جهت تایید نهایی اطالعات فردی
5- مراجعه به ایستگاه شماره سه، جهت چاپ و صدور کارت عضویت

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

صدور یا تمدید کارت عضویت فقط برای پاتولوژیســت های ثبت نام شــده در کنگره رایگان بوده اما برای 
پاتولوژیست های عضو کمیته علمی و دیگر افراد ، مشمول دریافت حق عضویت خواهد بود.

  از آنجــا که واحد صدور کارت در هر ســه روز برگزاری کنگره فعال می باشــد، لطفا برای دریافت کارت 
عضویت در محل مربوطه ازدحام نفرمایید.

   مطابق اساسنامه انجمن، تمامی همکاران پاتولوژیست به عنوان عضو پیوسته می توانند در این واحد اقدام 
به دریافت کارت عضویت نمایند.

IAP مراحل صدور کارت عضویت
1-  پرداخت حق عضویت در طبقه زیر 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

توجه: همکارانی که در ســال گذشــته اقدام به دریافت کارت عضویت IAP نموده اند، صرفا بایستی پس از 
پرداخت حق عضویت، هلوگرام تمدید کارت را دریافت نمایند .

اطالعیــــه
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The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine

لیست مقاالت پذیرفته شده در بخـش  تخصصی
)فارغ التحصیلی(

توجـه: صـدور گواهـی مقـاالت فـارغ التحصیلـی منوط بـه ثبت نـام و شـرکت در همایـش و ارائه 
مقالـه در زمـان تعییـن شـده می باشـد. ثبت نـام در همایـش از طریـق سـامانه آمـوزش مـداوم 

انجـام می پذیـرد.
توجه : کد مقاالت پذیرفته شـده در سـتون اول مشـخص شـده اسـت . همچنین در انتهای جدول 

مقاالتـی که بـه صورت سـخنرانی پذیرش شـده اند قرار گرفته اسـت.
توجه : پوسـترهای بخش تخصصی در سـه روز همایش در غرفه مربوط به پوسـتر الکترونیکی واقع 

در طبقه زیرهمکف سـالن همایش هـای رازی ارائه می گردد.

Poster
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1847 97/09/14
10:00-10:10

Alimentary Canal 
and Associated 

Organs

Expression of E-cadherin and Ki-67 in 
Gastric Cancer and Correlation with 

Clinicopathological Factors.

Alireza Rast-
goo Haghi

1. Alireza Rastgoo Haghi 
2. Roham Shahbazi

1900 97/09/14
10:10-10:20

Alimentary Canal 
and Associated 

Organs

Claudin-4 Expression in Appendiceal 
Carcinoid Amir Samani

1. Amir Samani 
2. Samieh Khosravinia 
3. Ali Samani

1904 97/09/14
10:20-10:30

Alimentary Canal 
and Associated 

Organs

Diverticulosis of the Appendix, a Rare 
Case Report.

Saeedeh Hos-
seini

1. Nakisa Niknejad 
2. Arash Dehghan 
3. Saeedeh Hosseini 
4. Nasim Niknezhad 
5. Sorena Hedayati

1903 97/09/14
10:30-10:40

Alimentary Canal 
and Associated 

Organs

Malakoplakia In Association with 
Adenocarcinoma of Sigmoid Colon, 

Case Report

Nakisa Nikne-
jad

1. Nakisa Niknejad 
2. Fatemeh Nili 
3. Mohammad Shirkhoda

1902 97/09/14
10:40-10:50 Biochemistry

Association between Subclinical 
Atherosclerosis and N-Terminal 
Prohormone of Brain Natriuretic 

Peptide (NT-proBNP) in Patients with 
Psoriasis 

Nakisa Nikne-
jad

1. Nakisa Niknejad 
2. Mohammad  Shahidi-Dadras 
3. Hamidreza Haghighat khah 
4. Fatemeh Rajabi 
5. Nasim Niknezhad

1916 97/09/14
10:50-11:00

Male Genital 
System

Metastatic Germ Cell Tumor to 
Breast: A Case Report.

Nakisa Nikne-
jad

1. Nakisa Niknejad 
2. Arash Dehghan

1816 97/09/14
11:00-11:10 Biochemistry Artificial Neural Networks in Clinical 

Biochemistry.
Hadi Ansari-

hadipour
1. Hadi Ansarihadipour 
2. Golnaz Ansarihadipour

Poster
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1865 97/09/14
11:10-11:20 Biochemistry

Predicting the Antioxidant  
Status of Human Plasma by Artificial 

Neural Network Analysis. 

Hadi Ansari-
hadipour

1. Hadi Ansarihadipour 
2. Mehdi Ansarhadipour 
3. Golnaz Ansarihadipour

1776 97/09/14
11:20-11:30 Biochemistry

Walnut Male Flower Extract  
Potentiate Bone Marrow  

Mesanchymal Stem Cells into the 
Beta Cells, Invivo and Invitro

Behnoosh 
Miladpour

1. Behnoosh Miladpour 
2. fatemeh Zal

1786 97/09/14
11:30-11:40 Biochemistry

Prevalence of Dermatologic 
 Manifestations Among Patients on 

Chronic Hemodialysis

Fatemeh Samii 
Rad

1. Mehri Kalhor 
2. Ami Abdollah zangivand 
3. Fatemeh Samii Rad 
4. Mohamad Reza Maleki 
5. Amir Farzam

1788 97/09/14
11:40-11:50 Biochemistry

The Changes in Platelets Indices in 
Women with a Recurrent Miscarriage 

History in the Kosar Hospital.

Fatemeh Samii 
Rad

1. Mehri Kalhor 
2. Fatemeh Samii Rad 
3. Mohamad Reza Maleki 
4. Amir Farzam

1789 97/09/14
11:50-12:00 Intra  Thoracic

The Occurrence of Invasive 
Pulmonary Aspergillosis in Chronic 

Obstructive Pulmonary  
Disease between March 2015 and 

March 2017

Fatemeh Samii 
Rad

1. Mehri Kalhor 
2. Fatemeh Samii Rad 
3. Mohamad Reza Maleki 
4. Amir Farzam

1859 97/09/14
12:00-12:10

Blood Transfusion  
and Coagulation

Call back In Blood Donors from 2011 
to 2016 at the Iranian Blood Transfu-

sion Organization
Shahin Sharifi 1. Shahin Sharifi 

2. Mahdis Ghodsian Fard

1801 97/09/14
12:10-12:20 Breast

 Immunohistochemical Expression of 
Nanog and its Relation with  

Clinicopathologic Characteristics in 
Breast Ductal Carcinoma

Somayeh 
Sheidaei

1. Omid Emadian 
2. Farshad Naghshvar 
3. Zhila Torabizadeh 
4. Somayeh Sheidaei

Poster

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine
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1873 97/09/14
12:20-12:30

Female Repro-
ductive System

A Rare Case of Synchronous Ovarian 
Clear Cell Carcinoma and 

 Endometrioid Adenocarcinoma of 
the Uterine Corpus

Fereshteh 
Ameli

1. Fereshteh Ameli 
2. Babak Rahimi Rastgoo 
3. Fatemeh Nili Ahmadabadi

1882 97/09/14
12:30-12:40

Female Repro-
ductive System

Evaluating the K-ras Mutation in 
Endometriosis-Associated 

 Borderline and Malignant Epithelial 
Ovarian Tumors 

Soheila Sar-
madi

1. Soheila Sarmadi 
2. Narges Izadi-Mood 
3. Marzieh Fakhari 
4. Dorna Motevalli 
5. Reza Shahsiah

1924 97/09/14
12:40-12:50 Genetics A3B-CNV Prevalence in the Cancer 

Cases of Golestan Cohort Study Mastaneh Alaei
1. Mastaneh Alaei 
2. Roya Noorbakhsh 
3. Ahmad Niavarani

1855 97/09/14
12:50-13:00 Genetics

Detection of R882 Mutations in 
DNMT3A Gene in Acute 

 Myeloid Leukemia: A Method 
 Comparison Study

Shahrbano 
Rostami

1. Shahrbano Rostami 
2. Majid Teremmahi Ardestani 
3. Bahram Chahardouli 
4. Saeed Mohammadi 
5. Mohsen Nikbakht 
6. Nasrin Alizad Ghandforoush 
7. Ardeshir Ghavamzadeh

1854 97/09/14
14:00-14:10 Hematology

Evaluation of Expression of STAT3 
and STATIP1 in  

Imatinib resistant CML Patients 
Treated in Shariati Hospital.

Shahrbano 
Rostami

1. Shahrbano Rostami 
2. Bahram Chahardouli 
3. Peyman Yosefi 
4. Mohsen Nikbakht 
5. Saeed Mohammadi 
6. Nasrin Alizad Ghandforoush 
7. Kamran Alimoghaddam 
8. Ardeshir Ghavamzadeh

1908 97/09/14
14:10-14:20

Head and Neck 
and Eye

Mucinous Eccrine Carcinoma of the 
Eyelid:A Case Report Study Etart Javadirad 1. Etart Javadirad 

2. Javad Azimivaghar

1760 97/09/14
14:20-14:30

Head and Neck 
and Eye

Comparison of Hematoxylin-Eosin, 
 Reticulin and Periodic Acid–Schiff 

Stains in Demonstrating 
 the Basement Membrane Pattern of 

Oral Squamous Cell Carcinoma

Noushin Ja-
layer Naderi 1. Noushin Jalayer Naderi

Poster
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1777 97/09/14
14:30-14:40 Hematology

Investigation of Minimal Residual 
Disease in Acute Myeloid Leukemia 

with FLT3-ITD  
Mutation by Delta PCR

Bahram  
Chahardouli

1. Bahram Chahardouli 
2. Shahrbano Rostami 
3. Maryam Arab 
4. Nasrin Alizad Ghandforoush 
5. Mohsen Nikbakht 
6. Saeed Mohammadi 
7. Kamran Alimoghaddam 
8. Ardeshir Ghavamzadeh

1868 97/09/14
14:40-14:50 Hematology Improving Laboratory Regulatory 

Oversight System Parisa Dahim
1. Parisa Dahim 
2. Nooshafarin Safadel 
3. Soghra Anjarani

1812 97/09/14
14:50-15:00 Hematology

Clinicopathologic Features and 
Prognostic Factors in Multiple My-

eloma: Survival Analysis of 92 Cases 
Referred to Educational Hospitals in 

Yazd between 2008 to 2014

Farzan Safi 
Dahaj

1. Shokouh Taghipour Zahir 
2. Seyed Mohammad Reza 
Mortazavizadeh 
3. Farzan Safi Dahaj 
4. Ali Karimi Harandi

1803 97/09/14
15:00-15:10 Other

Survival Rate of Patients with Pan-
creatic Adenocarcinoma in Yazd from 

2008 to 2014

Farzan Safi 
Dahaj

1. Shokouh Taghipour Zahir 
2. Seyed Mohammad Reza 
Mortazavizadeh 
3. Seyed Mohammad Reza Hos-
seini Nadooshan 
4. Farzan Safi Dahaj

1782 97/09/14
15:10-15:20 Other

ESR and CRP Levels and Their Rela-
tionship with PSA at Initial Diagnosis 

of Prostate Cancer

Farzan Safi 
Dahaj

1. Shokouh Taghipour Zahir 
2. Farzan Safi Dahaj 
3. Koorosh Rahmani 
4. Mohammad Sadegh 
 Raeeszadeh

1781 97/09/14
15:20-15:30

Hematopoietic 
and Lymphatic 

Systems

Aberrant Expression of Immunohis-
tochemistry Markers in Non-Hodgkin 

Lymphoma

Farzaneh Hos-
seini Gharalari

1. Farzaneh Hosseini Gharalari 
2. Masoumeh Pourjabali 
3. Soheila Sadeghpourazar

1915 97/09/14
15:30-15:40

Hematopoietic 
and Lymphatic 

Systems

Blood and bone marrow eosinophilia 
in patients with Hodgkin's lymphoma, 

the study of 80 cases in Shiraz

Seyed Moham-
mad Owji

1. Seyed Mohammad Owji 
2. Ghanbar Moradi Valikandy

Poster

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine
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1858 97/09/14
15:40-15:50 Urinary Tract

Quality and Quantity of 2672 Kidney 
Needle Biopsies, Received by 

Electron Microscopy Unit from Shiraz 
University of Medical Sciences Affili-

ated Hospitals During 15 years

Seyed Moham-
mad Owji

1. Seyed Mohammad Owji 
2. Mostafa Porkhosravani

1794 97/09/14
15:50-16:00 Intra  Thoracic

Immunohistochemical Evaluation 
of ALK Expression in Non-Small Cell 
Lung Cancer and Its Association with 

Clinicopathological Parameters

Masoumeh 
Gharib

1. Masoumeh Gharib 
2. Amirhossein Jafarian 
3. Sahar Bagheri 
4. Adel Shahidi 
5. Saeed Akhlaghi

1874 97/09/15
10:00-10:10

Managment and  
Quality Assur-

ance

What Are the Barriers to Implement 
Laboratory Utilization Management 

Plans?

Nooshafarin  
Safadel

1. Nooshafarin Safadel 
2. Parisa Dahim 
3. Soghra Anjarani

1867 97/09/15
10:10-10:20

Managment and  
Quality Assur-

ance

The Role of Pathologists in the Imple-
mentation of Medical Laboratory 

Utilization Management

Soghra Anja-
rani

1. Soghra Anjarani 
2. Nooshafarin Safadel 
3. Parisa Dahim

1892 97/09/15
10:20-10:30

Molecular Pathol-
ogy

HLA-Typing  Using Saliva as a Non- 
Invasive Sampling Method in the 
MAHAK  Hematopiotic Stem Cell 

Registration Center

Mansoureh 
Haghighiv

1. Mansoureh Haghighiv 
2. Mohammad Farzanehkhah 
3. Behnaz Sadeghi Hoseini 
4. Motahareh Mirdamadi 
5. Maryam Taei 
6. Shahrzad Javaherifar 
7. Alireza Panji 
8. Vahid  Fallah Azad

1877 97/09/15
10:30-10:40

Molecular Pathol-
ogy

Increased Expression of DCLK1 in 
Bladder Cancer and its  
Correlation with Tumor 

 Aggressiveness and Poor Prognosis

Somayeh 
Shafiee 

Forootaghe

1. Somayeh Shafiee Forootaghe 
2. Elham Kalantari

1891 97/09/15
10:40-10:50

Molecular Pathol-
ogy

Evaluation of Nestin and EGFR in 
Patients with Glioblastoma  

Multiforme in Kashan Shahid 
 Beheshti Hospital from 2006-2017.

Zarichehr Vakili 1. Zarichehr Vakili

Poster
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1870 97/09/15
10:50-11:00

Molecular Pathol-
ogy

Cytoplasmic Expression of B7-H3 is 
Associated with Higher  

Grade and Worse Disease-Specific 
Survival in Patients with Clear Cell 

Renal Cell Carcinoma

Leili Saeedne-
jad Zanjani

1. Leili Saeednejad Zanjani 
2. Zahra Madjd 
3. Ulrika Axcrona 
4. Maryam Abolhasani 
5. Arezoo Rasti 
6. Mojgan Asgari 
7. Oystein Fodstad 
8. Yvonne Andersson

1871 97/09/15
11:00-11:10

Molecular Pathol-
ogy

Membranous EpCAM Expression is 
Associated with Higher Grade and 

Worse Progression-Free Survival in 
Clear Cell Renal Cell Carcinoma

Leili Saeedne-
jad Zanjani

1. Leili Saeednejad Zanjani 
2. Zahra Madjd 
3. Ulrika Axcrona 
4. Maryam Abolhasani 
5. Arezoo Rasti 
6. Mojgan Asgari 
7. Oystein Fodstad 
8. Yvonne Andersson

1905 97/09/15
11:10-11:20

Molecular Pathol-
ogy

KRAS Codon 12 and 13 Mutations in 
Gastric Cancer in the Northeast Iran

Hossein 
Ayatollahi

1. Hossein Ayatollahi 
2. Mohammadhadi Sadeghian 
3. Sepideh Shakeri

1906 97/09/15
11:20-11:30

Molecular Pathol-
ogy

Relationship Between SOX17 Gene  
Expression and Prognosis in Acute 

Myeloid Leukemia

Hossein 
Ayatollahi

1. Hossein Ayatollahi 
2. Aref Keshavarzi 
3. Sepideh Shakeri

1780 97/09/15
11:30-11:40

Molecular Pathol-
ogy

The Relationship Between Viral Load 
of Hepatitis B and C with Pathologic 

Necroinflammatory  
Grade and Fibrotic Stage of Hepatitis 

in Liver Biopsy

Hamid Reza  
Ghasemi Basir

1. Hamid Reza Ghasemi Basir 
2. Peyman Eini

1779 97/09/15
11:40-11:50 Microbiology  Microbiological Study of Dacryocys-

titis in Northwest of Iran
Hamid Reza  

Ghasemi Basir
1. Hamid Reza Ghasemi Basir 
2. Fatemeh Eslami

1778 97/09/15
11:50-12:00

Serology and 
Immunology

Seroprevalence of Epstein-Barr 
Virus (EBV) in HIV Infected Patients

Hamid Reza  
Ghasemi Basir

1. Hamid Reza Ghasemi Basir 
2. Fariba Keramat

Poster

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine
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1775 97/09/15
12:00-12:10 Other

Testicular Germ Cell Tumors: a 
Pathologic and Demographic Study 

of 106 Cases in Hasheminejad 
Hospital

Reihaneh 
Chegini

1. Reihaneh Chegini 
2. Niloofar Nikkhah Bahrami 
3. Maryam Abolhasani

1839 97/09/15
12:10-12:20 Other

Evaluation of the Recurrence and 
5- Year Survival in Patients with Papil-
lary Thyroid Cancer in Yazd Shahid 

Sadoughi Hospital from 2008 to 2014

Shokouh 
Taghipour 

Zahir

1. Shokouh Taghipour Zahir 
2. Shaahin Zare Zardini 
3. Farzan Safi Dahaj 
4. Koorosh Rahmani

1805 97/09/15
12:20-12:30

Serology and 
Immunology

Association of HbS Ab Level after 
Hepatitis B  Vaccination with Dialysis 
Sufficiency, Chronic Inflammation, 
and Nutritional Status in Hemodi-
alysis Patients Attending to Booali 

Hospital in 2016-2017.

Minoo Saatian
1. Minoo Saatian 
2. Minoo Shafii 
3. Faeze Khanali

1901 97/09/15
12:30-12:40 Skin

Exaggerated Pseudoepithelioma-
tous Hyperplasia after Plantar Wart 

Surgery,a Case Report
Minoo Shafii 1. Minoo Shafii 

2. Minoo Saatian

1925 97/09/15
12:40-12:50 Skin

The Prevalence and Main Correlates 
of NRAS Mutation in Iranian Patients 

with Melanoma

Alireza Gha-
nadan

1. Alireza Ghanadan 
2. Reza Shirkoohi 
3. Elham Sabbagh

1917 97/09/15
12:50-13:00 Skin

The Prevalence and Main Correlates 
of BRAF V600E Mutation in Iranian 

Patients with Melanoma

Alireza Gha-
nadan

1. Alireza Ghanadan 
2. Reza Shirkoohi 
3. Samira Alihosseini

1926 97/09/15
14:00-14:10 Skin

The Prevalence and Main Deter-
minants of BRAF V600E Mutation 

in Patients with Dysplastic and 
Congenital Nevi

Alireza Gha-
nadan

1. Alireza Ghanadan 
2. Reza Shirkoohi 
3. Zahra Yousefi

1888 97/09/14
14:10-14:20 Skin

Cutaneous Metastasis of Chon-
drosarcoma: A Case Report with 

Literature Review
Elham Nazar 1. Elham Nazar

Poster
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1890 97/09/15
14:20-14:30

Soft Tissue and 
Bone

Schowannoma in Uncommon 
Site(Upper Lip), A Case Report Elham Nazar 1. Elham Nazar 

2. Hiva Saffar

1898 97/09/15
14:30-14:40

Soft Tissue and 
Bone

Atypical Lipomatous Tumor Present-
ing as Shoulder Mass in a 1-Year-Old 

Boy: A Case Report

Arezoo Eft-
ekhar Javadi

1. Arezoo Eftekhar Javadi 
2. Dorna Motevalli 
3. Hedieh Moradi Tabriz

1834 97/09/15
14:40-14:50

Soft Tissue and 
Bone

Tumor Infiltrating Cytotoxic CD8 
T-Cells Predict Clinical Outcome of 

Neuroblastoma in Children

Mahtab 
Rahbar

1. Mahtab Rahbar 
2. Mitra Mehrazma 
3. Mersedeh Karimian

1836 97/09/15
14:50-15:00

Soft Tissue and 
Bone

Is CD163 ,a Marker of OA Activity and 
Progression in Early Osteoarthritis: 

in 20 Cases

Mahtab 
Rahbar

1. Mahtab Rahbar 
2. Keykhosro Mardanpour 
3. Nyousha Mardanpour

1837 97/09/15
15:00-15:10 Urinary Tract

The Potential Diagnostic Utility of 
Co-Expression of Ki-67 and 

 P53 in the Renal Biopsy in Pediatric 
Lupus Nephritis

Mahtab 
Rahbar

1. Mahtab Rahbar 
2. Maryam Rahbar 
3. Nyousha Mardanpour 
4. Sourena Mardanpour

1807 97/09/15
15:10-15:20

Central Nervous 
System

Central Liponeurocytoma: A Case 
Report 

Forogh 
Mangeli

1. forogh mangeli 
2. farahnaz bidari 
3. reza jabbari

1809 97/09/15
15:20-15:30

Head and Neck 
and Eye

Carotid Body Paraganglioma with 
Prominent Lymphocytic Infiltration 
Mimicking Metastatic Medullary 

Thyroid Carcinoma; A Case Report 

Forogh 
Mangeli

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

1911 97/09/15
15:30-15:40 Hematology

Frequency of Pre-Analytical Errors 
in Hematology Laboratory of Pasteur 

Hospital: 2017-2018 
forogh mangeli 1. forogh mangeli 

2. elham jafari

Poster
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1808 97/09/15
15:40-15:50 Urinary Tract A Rare Case of Sporadic Renal 

Hemangioblastoma 
Forogh 
Mangeli

1. Forogh Mangeli 
2. Peyman Mohammadi Torbati 
3. Maryam Parvizi

1810 97/09/15
15:50-16:00 Urinary Tract A Rare Case of Benign Testicular 

Fibroma
Forogh 
Mangeli

1. Forogh Mangeli 
2. Peyman Torbati 
3. Maryam Parvizi

1887 97/09/15
16:00-16:10 Urinary Tract

Nuclear Expression of OCT4, A Stem 
Cell Transcription Factor is Associ-
ated with Tumor Aggressiveness 

in Renal Cell Carcinomas and is an 
Independent Prognostic Factor for 
Worse Progression Free Survival in 

Clear Cell Renal Cell Carcinoma

Arezoo Rasti

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

Poster 
Code

Presentation 
Date Paper Subject Paper Title

Paper 
Pre-

senter
Authors

1806 97/09/16
16:10-16:20 Skin

Relative Frequency of CD137-Positive 
Inflammatory Cells in Psoriasis Skin 
Lesions in Comparison with Normal 

Skin Specimens

Parvin 
Rajabi

1. Parvin Rajabi 
2. Azadeh Kadkhodaei 

3. Seyed Mehdi Eftekhari 
4. Amirhosein Kefayat

Oral

Poster

Oral
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The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
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Medicine

Poster

لیست مقاالت پذیرفته شده در بخش دانشجویی
توجـه: صـدور گواهی مقاالت دانشـجویی منوط به ثبت نام و شـرکت در همایـش و ارائه مقاله در 
زمـان تعیین شـده می باشـد. ثبت نام دانشـجویان در سـه روز همایـش و به صورت حضـوری انجام 

می پذیرد.
توجه : کد مقاالت پذیرفته شـده در سـتون اول مشـخص شـده اسـت. همچنین در انتهای جدول 

مقاالتـی که به صـورت سـخنرانی پذیرش شـده اند قرار گرفته اسـت.
توجه : مقاالت پذیرفته شـده به صورت پوسـتر و سـخنرانی در بخش دانشـجویی، روز اول همایش 

در سـالن7 واقـع در طبقـه اول سـالن همایش های رازی طبـق زمان بندی زیـر ارائه می گردد.
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Presenta-
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1787 97/09/14
15:15-15:22 Biochemistry The ABO Blood Groups in Early Recurrent 

Miscarriage Women in the Kosar Hospital.
Fatemeh Samii 

Rad

1. Mehri Kalhor 
2. Fatemeh Samii Rad 

3. Mohamad Reza Maleki 
4. Amir Farzam

1884 97/09/14
15:22-15:29 Biochemistry

Identifying Antioxidant Therapy 
 Response Candidates Using a Simple 

Prooxidant Antioxidant assay.
Hami  Ashraf

1. Hami Ashraf 
2. Daryoush Hamidi Alamdari 

3. Atefeh Ghorbanzadeh 
4. Martha Ghahraman 

5. George Koliakos

1846 97/09/14
15:29-15:36 Biochemistry

Comparison of Effect of Anethum Graveo-
lens and Citrollus Colocynthis  

Hydroalcoholic Extracts on Lipid  
Peroxidation in Lipopolysaccharide-

Induced Liver Injury in the Rat

Atefeh Ghor-
banpour

1. Atefeh Ghorbanpour 
2. Mohamad Hasan Ghosian 

3. Mehrdad Roghani

1851 97/09/14
15:36-15:43 Biochemistry

Comparison of Protective Effect of 
 Berberis Vulgaris and Citrullus  

Colocynthis Hydroalcoholic Extracts on 
Serum Level of ALP in Rats with Liver Injury 

Induced by Lipopolysaccharide

Mahdi 
 Rahmanpour

1. Mahdi Rahmanpour 
2. Mohammad Hasan Ghosian 

3. Mehrdad Roghani

1797 97/09/14
15:43-15:50 Breast

Metastatic Calcifications of Both Breasts in a 
Woman with Parathyroid Adenoma,  a Case 

Report.
Mehri Kalhor

1. Mehri Kalhor 
2. Fatemeh Samii Rad 

3. Mohamad Reza Maleki 
4. Amir Farzam 

5. Bahareh Keshavarzi

1802 97/09/14
15:50-15:57 Breast Invasive Micropapillary Carcinoma in a 

Young Male Patient Dorsa Ghasemi
1. Dorsa Ghasemi 
2. Fereshteh Ameli 
3. Behnaz Jahanbin
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1762 97/09/14
15:57-16:04 Genetics

Evaluation of HER-2 Mutation  
Expression in Patients with Gastric  

Cancer and Its Association with  
Prognosis of Disease

Sahar 
Shahshahani 

Motlagh

1. Sahar Shahshahani Motlagh 
2. Mohammad Reza Farzaneh 

3. Niloufar Motamed

1765 97/09/14
16:04-16:11

Head and 
Neck and 

Eye

Rhabdomyosarcoma of the Maxillary 
Gingiva

Amirsina 
Rahpeima 1. Amirsina Rahpeima

1774 97/09/14
16:11-16:18

Hemato-
poietic and 
Lymphatic 
Systems

An Initial Presentation of Chronic Myelog-
enous Leukemia as Myeloid Sarcoma in a 

Young Female Patient
Dorsa Ghasemi

1. Dorsa Ghasemi 
2. Fereshteh Ameli 
3. Vahid Soleimani

1798 97/09/14
16:18-16:25

Intra  Tho-
racic

Hyalinizing Trabecular Adenoma, a Case 
Report. Mehri Kalhor

1. Mehri Kalhor 
2. Fatemeh Samii Rad 

3. Mohamad Reza Maleki 
4. Amir Farzam 

5. Bahareh Keshavarzi

1844 97/09/14
16:25-16:32 Other

Survey on Report of Pathologic Standard 
Factors in Neuroendocrine Tumors and 
Comparison with Standard Pathologic 

Factors at Yazd Shahid Sadooghi Hospital 
During 2011-2015

Nafise Ebrahi-
mifar

1. Nafise Ebrahimifar 
2. Ehsan Alavi Rad 

3. Mansour Moghimi

1852 97/09/14
16:32-16:39 Other

Pathological Characteristics of External nd 
Middle Ear Lesion; A Five-Year Study in Yazd, 

Iran

Safoura Zaree 
Chavoshi

1. Safoura Zaree Chavoshi 
2. mansour moghimi

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine
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1875 97/09/14
16:39-16:46 Other Risk Factors for Cardiovascular Disease in 

Healthcare Providers of Tehran Babak Mohajeri
1. Babak Mohajeri 

2. Parisa Pishravian 
3. Farhad Jafari

1897 97/09/14
16:46-16:53 Other Evaluation of the Nipple Discharge During a 

Screening Study
Parisa Pishra-

vian

1. Parisa Pishravian 
2. Babak Mohajeri 
3. Farhad Jafari

1910 97/09/14
16:53-17:00 Other

Frequency of Osteoporosis, Osteopenia 
and Effective Factors in Decreasing Bone 

Density in Patients with Bronchiectasis (Non-
Cystic Fibrosis) in Qazvin City in 2015-2017

Ali Emami 1. Ali Emami

1773 97/09/14
17:00-17:07 Other

Malignant Transformation in Oral Lichen 
Planus,Report of a Case and Review of 

Literature

Maryam Sale-
hzadeh

1. Maryam Salehzadeh 
2. Nazanin Mahdavi

1878 97/09/14
17:07-17:14 Other

Synchronous Papillary Thyroid Carcinoma 
and Breast Ductal Carcinoma in 37 Years Old 

Iranian Woman - A Case Report

Atieh Zandne-
jadi

1. Atieh Zandnejadi 
2. Hedieh Moradi Tabriz 

3. Arezoo Eftekhar Javadi 
4. Adel Yazdankhah 

5. Reza Hajebi

1881 97/09/14
17:14-17:21 Other

Malignant Fibrous Histiocytoma of Para-
testicular Region in a 68 -Year-Old Man: 

Presenting a Rare case Report
Nona Sakhaie

1. Nona Sakhaie 
2. Farshid Sadegzadeh 
3. Mahdi Chiniforoush
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Presenter Authors

1842 97/09/14
14:00-14:15 Other

Clincopathological Characteristics 
and Prognostic Factors of Colorectal 

Cancer Patients, Yazd, Iran  

Danial 
Chaleshi

1. Danial Chaleshi 
2. Shokouh Taghipour Zahir 

3. Seyed Zakarya Musavi Nasab

1849 97/09/14
14:15-14:30

Biochem-
istry

Comparison of Protective Effect of 
Hydroalcoholic Extract of Anethum 
Graveolens and Berberis Vulgaris 
on Serum Level of ALT and AST in 

Lipopolysaccharide Induced Liver 
Injury in Rats

Mohammad 
Keshavarzi

1. Mohammad Keshavarzi 
2. Mohammad Hasan Ghosian 

3. Mehrdad Roghani

1850 97/09/14
14:30-14:45 Other

 Histopathological Characteristics of 
Eyelid Lesions in Patients Referred to 
Shahid Sadoughi Hospital, Yazd the 

years Between 1380 and 1389

Nastaran 
Tavangar

1. Nastaran Tavangar 
2. Mansour Moghimi

1893 97/09/14
14:45-15:00

Molecular 
Pathology

Ki67 as a Predictor Marker in Patients 
with Triple Negative Breast Cancer

Behnaz Mota-
medi

1. Behnaz Motamedi 
2. Azar Baradaran 

3. Mohammad Reza Khosravi 
4. Hossain Ali Rafiee Pour 

5. Elham Amjadi

1894 97/09/14
15:00-15:15 Other

Evaluation of the Results of Thoracic 
Sympathectomy on Patients with Fo-
cal Hyperhidrosis in Qazvin Province 

from 2009-2016

Ali Emami 1. Ali Emami

Oral

Oral

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)
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speakers

Dr. Farid Moinfar
Farid Moinfar is professor of pathology, chairman of department of pathology, reference center 
for Breast & Gynecologic Pathology at Hospital of the Sisters of Charity, Linz, Austria and 
professor of pathology at Medical University of Graz, Austria. He has authored Essentials of 
Breast Diagnostic Pathology and many articles on these issues. He has been director of many 
post graduate programs on Gynecopathology and Breast Pathology. He has got his medical 
degree from Tehran University of Medical Sciences.

Dr. Homa Adle-biassette
Professor of Neuropathology from the University of Paris, and head of the department of Ana-
tomical and Cytopathology at the La Ribeauiser Paris Hospital. She is instructor of the Euro-
pean Neuropathology Society, received the Best Embryology Neuropathology papers from the 
American Neuropathology Society, the International Association of Neuropathology, She is the 
author of more than 80 articles and 14 chapters of neuropathology books.

Dr. Pascale Varlet
Dr. Pascal Valleur, a French neuropathologist, assistant professor at the University of Paris, has a PhD in oncology / 
radiobiology . She is neuropathologist at Stan's Hospital since 1999, and also works in pediatric Neker hospital since 
2006. She is a member of the Neuropathology of the Brain Tumors working group of France that is a new division of 
the brain tumors of 2016 World Health Organization. She has more than 190 articles on pediatric brain tumors and 
adult neuro-oncology.

Dr. Dominique Figarella-Branger
Neuropathologist from France, PHD of Cell Biology, Professor of Neuropathology at Marseilles Uni-
versity, Head of the Department of Pathology and Neuropathology of Timon Marseilles Hospital. She 
has more than 450 articles on brain and muscle pathology. She is WHO World Health advisor for 
classification of central nervous system tumors and also head of the French Neuropathology Society.

Dr. Eskild Peterson 
Eskild Petersen obtained his diploma in tropical medicine and hygiene, DTM&H,  from Liverpool 
in 1980, his specialist degree in infectious diseases in 1985 and tropical medicine in 1988. After 
spending two years in Liberia on a malaria research programme under the University of Stockholm 
sponsored by the WHO TDR program, he worked from 1999 to 2003 at the National Public Health 
Institute in Copenhagen, Statens Serum Institut and headed the national refence laboratory for TB 
diagnosis for five years. 

Eskild Petersen back into clinical infectious diseases in 2003 and in 2015 he took up a position as senior consultant, 
infectious diseases at the Royal Hospital, Sultanate of Oman, continuing as adjungated Professor of Tropical Medicine 
at the Institute for Clinical Medicine, University of Aarhus, Denmark.  
He was in the stering committee for the ESCMID Study Group on Travel and Migration Medicine for 5 years,  is a mem-
ber of the GeoSentinel Tracking Communications Working Group for Europe and co-chair of the ESCMID Emerging 
Infections Task Force. He is a ProMED (www.promedmail.org) moderator since 1999 and the Editor-in-Chief of the 
International Journal of Infectious Diseases since 2012.

Dr. Tomislav Kostyanev 
Dr. Tomislav Kostyanev obtained his medical degree in Sofia, Bulgaria in 2007 and a specialty in medi-
cal microbiology at the Medical University of Sofia in 2012. He has also a second master degree in pub-
lic health obtained in the same university. During his residency in microbiology, he worked as teaching 
assistant, teaching medical microbiology to students in medicine, pharmacy and dentistry. Since 2013, 
Dr. Kostyanev has been working in the Laboratory of Medical Microbiology at the University of Antwerp, 
Belgium as a full-time researcher in the COMBACTE project, an EU funded initiative which aims to de-

velop clinical and laboratory network for clinical trials of anti-invectives in Europe. He is involved in several projects includ-
ing studies on development of new antibiotics against carbapenem-resistant Gram-negative pathogens. Dr. Kostyanev 
had several specializations and short-term research stays in France, Spain and the United Kingdom. His professional 
interests are in the field of antimicrobial resistance, antibiotic stewardship and clinical trials on new anti-infectives. 
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26

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
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 Day 3: Friday, Dec 7,2018- Hall 7

Student Section
Students Workshop 

Moderator: Dr. Kianmehr Aalipour

SpeakerLecture Time

Dr. Maryam Abbasi
Dr. Kianmehr Aalipour

Manuscript Submission
(Cover Letter, Supplements, Presubmission Checklists)8:00-10:30

Break10:30-11:00

Dr. Maryam AbbasiPublication Issues
(Authorship, Responsibilities, Republications and Version Control) 11:00-13:30

Break (Pray & Lunch)13:30-14:00

Dr. Kianmehr Aalipour
Scientific Misconduct, Expressions of Concern, and Retraction

Overlapping Publication
COPE, Correspondence, Fees, Electronic Publishing

14:00-15:30

Dr. Mohammad MoradiAMA-based writing pattern15:30-17:30

Practice17:30-18:30

Day3: Friday
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Dr. Tina Shoushtarian 
Zadeh

Undifferentiated Round Cell Sarcomas; Recent Advances in 
Subclassification11:10-11:30

Dr. Simin Torabi NezhadChallenges in Diagnosis of Enchondroma vs Low Grade 
Chondrosarcoma11:30-11:50

Dr. Amirreza 
DehghanianGiant Cell Rich Bone Tumors11:50-12:10

PanelTime

Panel of Challenges in Diagnosis of Bone Tumors
Moderator: Dr. Sam Haji Aliloo Sami

Members: Dr. Amirmohammad Arefpour, Dr. Tina Shoushtarian Zadeh, 
Dr. Simin Torabi nezhad, Dr. Amirreza Dehghanian

12:10-13:30

Break (Pray & Lunch)13:30-14:30

SpeakerLecture Time

Dr. Hanieh ZhaamSoft Tissue Case Study14:30-15:30

Day3: Friday

25

 XXXIII Congress of the International
Academy of Pathology

 29 August - 2 September 2020 Glasgow
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Oral Pathology
The Board of Directors:  

Dr. Donya Sadri, Dr. Nafise Shamloo, Dr. Samira Derakhshan, Dr. Mojgan Ghazi

Oral Pathology Seminar 
Moderator: Dr. Donya Sadri

SpeakerLecture Time

Dr. Nafise ShamlooSoft Tissue Lesions of Oral Cavity-Reactive & Peripheral 
Odontogenic Lesions8:00-8:20

Dr. Maryam joleharPrevalence of Neoplastic & Nonneoplastic Soft Tissue Lesion8:20-8:40

Dr. Samira DerakhshanCase Presentation: Adenoid Cystic Carcinoma of Buccal Mucosa8:40-9:00

Dr. Samira DerakhshanCase Presentation: Metastasis of Breast Cancer to 
 the Mandibular Gingiva9:00-9:20

Dr. Fatemeh ShahsavariCase Presentation: Rteriovenous Malformation in Buccal Mucosa9:20-9:40

Dr. Mojgan GhaziCase Presentation: Primary Primitive Neuroectodermal 
Tumor (PNET) of Mandible9:40-10:00

Break10:00-10:30

Bone & Soft Tissue Pathology
The Board of Directors:  

Dr. Tina Shoushtarian Zadeh, Dr. Hanieh Zhaam, Dr. Simin Torabi Nezhad, Dr. Ahmad Monabati, 
Dr. Akbar Safaee

Bone & Soft Tissue Tumors Seminar
Moderator: Dr. Simin Torabi Nezhad

SpeakerLecture Time

Dr. Akbar SafaeeRole of Molecular Diagnostic Tests in Soft Tissue Tumors10:30-10:50

Dr. Ahmad MonabatiApproach to Diagnosis of Soft Tissue Tumors10:50-11:10

Day 3: Friday, Dec 7,2018- Hall 5

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day3: Friday

24
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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

Dr. Morteza SedighiRisk 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

The Importance of Microchips in ISE and Its Function in Laboratories Workshop 
Moderator: Esmaeel Rezai

SpeakerLecture Time

Esmaeel RezaiIntroduction12:30-12:35

Esmaeel RezaiWhat is ISE?12:35-12:40

Dr. Behzad KalantarThe Importance and Position of ISE in Pathological Laboratories12:40-12:45

Dr. Behzad KalantarThe Most General ISE Electrodes12:45-12:50

Dr. Behzad KalantarISE Fundamental Function12:50-12:55

Dr. Behzad KalantarVital Parameters in Electrolyte Analyzer12:55-13:00

Dr. Behzad KalantarThe Function of Electronic Chips in the Relevant Assessment13:00-13:10

Dr. Behzad KalantarWhat is Membrane?13:10-13:20

Dr. Behzad KalantarQC Consideration in ISE13:20-13:25

Esmaeel RezaiQuestions & Conclusion13:25-13:30

Day 3: Friday, Dec 7,2018- Hall 4

Day3: Friday
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Immunology
The Board of Directors : 

Dr. Zohreh Nozarian, Dr. Ali shahsavari, Dr. Maryam Tohidi. Dr.Alireza Kurourian, Dr. mandana Rahim

Immunology Seminar
Moderator: Dr. Zohreh Nozarian

SpeakerLecture Time

Dr. Ali shahsavariAntinuclear Antibody Test
Laboratory Technique & Clinical Interpretation8:00-9:00

Dr. Maryam TohidiImmune Assay Troubleshooting
In Clinical Laboratory9:00-10:00

Dr. Alireza KurourianComparison of Immunoassay Methods (EIA, CLIA, ECL)10:00-10:30

Break10:00-10:30

SpeakerLecture Time

Dr. Yadollah ShakibaSensitization in Organ Transplant11:00-12:00

Dr. Mandana RahimiEvaluation of Serological Tests for Diagnosis of Brucellosis12:00-12:30

Question & Answer12:30-13:00

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

Day 3: Friday, Dec 7,2018- Hall 3

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day3: Friday

22
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Day 3: Friday, Dec 7,2018- Hall 2

GI Pathology
The Board of Directors:

Dr. Mohammad Esmaeil Akbari, Dr. Mojgan Asgari, Dr. Hamid Reza Mirzaie, Dr. Morteza Sanei Taheri, 
Dr. Hanie Zham, Dr. Afshin Moradi

SpeakerLecture Time

Dr. Kamran GhafarzadeganGastric Polyps and Precancerous Lesions8:00-8:20

Dr. Bita GeramizadehHistopathologic Types of Gastric Cancers8:20-8:40

Dr.Seyed Abbas MirafshariehPseudoneoplastic Lesions of Small Intestine and Colon8:40-9:00

PanelTime

Panel of Barrett’s Esophagus and esophageal carcinoma 
Moderator: Dr Gholamhossein Noferesti

Members: Dr. Saeed Abdi, Dr. Behrang Kazeminejad, Dr. Majid Samsami, Dr. Shahram Yousefi
9:00-10:00

Break10:00-10:30

Panel of Gastric cancer and precancerous lesions
Moderator: Dr. Bita Geramizadeh

Members: Dr. Mohammad Javad Ehsani, Dr. Morteza Sanei taheri, Dr. Kamran 
Ghafarzadegan, Dr. Mohammad Esmaeil Akbari, Dr.Hamidreza Mirzaii

10:30-11:30

Panel of Pancreatic Tumors
Moderator: Dr. Amir Sadeghi

Members: Dr. Pouneh Dehghan, Dr. Afshin Moradi, Dr. Hadi Hajizadehfallah, 
Dr. Shahryar Alizadeh, Dr. Reza Nejatollahi, Dr. Mahdi Tabarraii

11:30-12:30

Panel of Colorectal cancer and polyps
Moderator: Dr Behrang Kazeminejad

Members: Dr. Babak Salehi, Dr. Hamidreza Haghighatkhah, Dr. Maliheh Saberafsharian, 
Dr. Arash Dehghan, Dr. Fakhrosadat Anaraki, Dr. Mohammad Houshyari

12:30-13:30

Break (Pray & Lunch)13:30-14:00

PanelTime

Panel of IBD
Moderator: Dr. Farid Azmodeh ardalan

Members: Dr. Shabnam Shahrokh, Dr.Morteza Saneitaheri, Dr.Masoomeh Safaei, 
Dr. Bita Geramizadeh, Dr. Mohammad Mozafar

14:00-15:00

Discussion about the 10 cases of gastrointestinal pathology
Members: Dr.Seyed Abbas Mirafsharieh, Dr. Bita Geramizadeh, Dr Behrang Kazeminejad, 

Dr. Kamran Ghafarzadegan, Dr. Farid Azmodeh ardalan, Dr. Mahsa Ahadi, Dr. Elena Jamali, 
Dr. Afshin Moradi

15:00-16:00

Day3: Friday
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Dermatopathology
The Board of Directors: 

Dr. Parvaneh Vesal, Dr. Zahra Safaee Naraghi, Dr. Zahra Asadi Kani

Dermatopathology Seminar: Hair & Nail Diseases and Cutaneous Tumors
Moderator: Dr. Parvaneh Vesal

SpeakerLecture Time

Dr. Farahnaz Bidari ZerehpooshDiagnostic Clues in Nonscarring Alopecia8:00-8:40

Dr. Zahra Asadi KaniDiagnostic Clues in Scarring Alopecia8:40- 9:20

Dr. Naser Tayebi MeibodiNail Lesions9:20-10:00

Break10:00-10:30

SpeakerLecture Time

Dr. Kambiz Kamyab HesariDiagnostic Clues in Cutaneous Basaloid Tumors10:30-11:10

Dr. Nasrin ShayanfarChallenging Benign Melanocytic Lesions11:10-11:50

Dr. Alireza GhanadanPrognostic Factors of Malignant Melanoma and the Role of 
Sentinel Lymph Node Biopsy11:50-12:30

Dr. Mazaher RamezaniSome Interesting Dermatopathology Cases12:30-13:00

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

The Board of Directors:
Dr. Farahnaz Bidari Zerehpoosh, Dr. Kambiz Kamyab Hesari, Dr. Naser Tayebi Meibodi, Dr. Azadeh Rakhshan

Dermatopathology seminar : Nontumoral skin diseases
Moderator: Dr. Farahnaz Bidari Zerehpoosh

SpeakerLecture Time
Dr. Rokhsareh 

Yadegar ChehrehPearls in Differential Diagnosis of Psoriasiform Dermatitis14:00-14:40

Dr. Jafar Taghizadeh FazliApproach to Subepidermal Blistering Disease14:40-15:20

Dr. Alireza MonsefCutaneous Lymphoid Hyperplasia15:20-16:00

Dr. Fatemeh Montazer
Utility of Vegf, Ki67, and Glut-1 Immunohistochemical 
Markers in Differentiating Palmoplantar Psoriasis from 

Chroniceczematous Lesions
16:00-16:10

Dr. Parvin Rajabi
Dr. Mehdi Eftekhari

Relative Frequency of CD137-positive Inflammatory Cells 
in Psoriasis Skin Lesions in Comparison with Normal Skin 

Specimens
16:10-16:20

Day 3: Friday, Dec 7,2018- Main Hall

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day3: Friday
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2

Poster

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine

Day3:

Friday
Dec 7,2018
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19

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall Eftekharian

Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall GI Pathology

 Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 7
Student Section

Students Workshop 
Moderator: Dr. Kianmehr Aalipour

SpeakerLecture Time

Dr. Kianmehr Aalipour
Dr. Samira MoghaddamResearch Methodology and Hypothesis8:00-9:30

Dr. Iman AnsariArticle Types9:30-10:00

Break10:00-10:30

Dr. Kianmehr Aalipour
Dr. Iman Ansari

Article Structure
Reporting Guidelines10:30-11:30

Dr. Kianmehr AalipourScientific Writing (Part One: IMRaD)11:30-13:30

Break (Pray & Lunch)13:30-14:00

Dr. Mohammad Moradi
Dr. Maryam Abbasi

Dr. Kianmehr Aalipour
Scientific Writing (Part Two)14:00-16:30

Practice16:30-17:30

LectureTime

Meeting Session of Molecular and Cytogenetic Subcommittee 
Moderator: Dr. Ahmad Monabati

Members: Dr. Atoosa Gharib, Dr. Mehdi Montazer
15:00-17:00

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

Day2: Thursday
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چهار شنبه 97/09/14

Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 5

Liver
The Board of Directors:

Dr. Bita Geramizadeh, Dr. Kamran Ghaffarzadeghan, Dr. Afshin Moradi

Liver Tumors Seminar
Moderator: Dr. Bita Geramizadeh

SpeakerLecture Time

Dr. Bita GeramizadehMolecular Classification of Liver Cell Adenoma10:30-11:00

Dr. Kamran GhaffarzadeghanImmunohistochemistry in Primary Cancers of Liver11:00-11:30

Dr. Behrang KazeminejadMesenchymal Tumors of the Liver11:30-12:00

Dr. Bita GeramizadehPrecursors of Biliary Cancers12:00-12:30

Dr. Mohammad Hossein 
AnbardarPediatric Liver Tumors12:30-13:00

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

Lecture Time

Panel discussion Metastatic Adenocarcinoma
Moderator: Dr. Shirin Haghighi

Members: Dr. Bita Geramizadeh, Dr. Jalaleddin Khoshnevis, 
Dr. Pooneh Dehghan, Dr.Majid Hatami

14:00-15:30

Break16:00-16:30

Discussion about the slides and cases , 20 cases
Moderator: Dr. Bita Geramizadeh

Members: Dr. Mohammad Hossein Sanei, Dr. Farid Azmoudeh Ardalan, 
 Dr. Arash Daryakar,  Dr. Mohammad Hossein Anbardar

16:30-18:00

 Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 6

Quality control in surgical pathology
WorkshopTime

Introduction to Standards of Quality Control in Surgical Pathology, Trouble Shooting in 
Sectioning and Staining Workshop

(for Technicians)
Moderator: Dr. Hana Saffar

Technicians: Leila Mohebi, Elham Goldar

10:30-13:00

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

Day2: Thursday

18
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Molecular Pathology and Cytogenetics
Panel of Case Discussions; From the Perspective of Specialists in Molecular  

Pathology and Cytogenetics
Moderator: Dr. Ahamd Monabati

Members: Dr. Reza Shahsiah, Dr. Amir Vahedi, Dr. Mehdi Montazer

SpeakerLecture Time

Dr. Moslem BahadoriRecent Advances on the Nucleolar Functions in Health and Disease11:00-11:15

Dr. Amir VahediCase Discussion in Solid Tumors 1 (Lung Cancer)11:15-11:35

Dr. Ahmad MonabatiCase Discussion in Solid Tumors 2 (Thyroid Cancer)11:35-11:55

Dr. Aileen Azari YamCase Discussion in Pediatrics11:55-12:15

Dr. Hossein AyatollahiCase Discussion in Prenatal Diagnosis (PND)12:15-12:35

Dr. Akbar SafaeiCase Discussion in Hematopathology 1 (Acute Leukemia)12:35-12:55

Break (Pray & Lunch)12:55-14:00

Dr. Vahab RekabiCase Discussion in Hematopathology 2 
(Myelodysplastic Syndrome)14:00-14:20

Dr. Mehdi MontazerCase Discussion in Inherited Diseases (Fanconi Anemia)14:20-14:40

Panel Discussionv14:40-15:00

Hematopathology
SpeakerLecture Time

Dr. Farid Kosari
Dr. Anahita NosratiHematopathology Slide Seminar Case Presentation15:00-17:00

Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 4

Day2: Thursday

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

17
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Dr. Hiva SaffarNovel Tests in Diabetes (in English)12:25-12:45

Case Discussion12:45-13:15

Break (Pray & Lunch)13:15-13:45

Standardization in Medical Laboratoies Panel
Moderator: Dr. Morteza Sedighi

Members: Dr. Ali Reza Khaki Firooz,Dr. Siamak Mirab Samiee, Dr. Noosh Afarin Safadel, 
Dr. Marjan Rahnemaye Farzami, Dr.Mohammadali Broumand

SpeakerLectureTime

Dr. Ali Reza Khaki FiroozRole of NACI in Accreditation of Medical  
Laboratoies13:45-14:00

Dr. Noosh Afarin SafadelChallenges of Accreditation of Medical  
Laboratories in Iran14:00-14:15

Dr. Marjan 
 Rahnemaye Farzami

ISO TC 212, Role of Technical Experts in Its 
 Working Groups14:15-14:30

Dr.Mohammadali BroumandMedical Laboratory Standards and Educational Corriculum 
 for Pathologists14:30-14:45

Dr. Morteza SedighiChallenges of Standardization and Accreditation in Medical 
Laboratoies and Future Concerns14:45-15:00

Quality Control in Medical Laboratory Panel
Moderator: Dr. Hiva Saffar

Members: Dr. Farideh Razi, Dr. Marjan Rahnamayi Farzami, Dr. Omid Mardani

SpeakerLectureTime

Dr. Farideh RaziInternal Quality Control: Sigma Scale15:00-15:30

Dr. Omid MardaniInternal Quality Control: Based on Patient Sample15:30-16:00

Dr. Salma SefidbakhtExternal Quality Assessment16:00-16:30

Case Discussion16:30-17:00

Day2: Thursday

16
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Quality Management
Seminar of Quality Management
Moderator: Dr. hossein Darafarin

SpeakerLectureTime

Dr. Soghra RouhiTotal Quality System and Quality Assurance8:00-8:15

Dr. Masood DavanlooManagement and Specimen Collection8:15-8:40

Dr. Sajjadeh MovahediniaQuality Control of Control Samples8:40-9:35

Dr. Masood Davanloo Equipment Quality Control 9:35-10:00

Ehsan RezvaniQuality Control of Glass Supplies10:00-10:15

Dr. Hossein DarafarinQuantitative Verification Methods10:15-10:30

Break10:30-11:00

Chemical Pathology 
Standardization in Medical Laboratoies

Diabetes Panel: Challenges in Clinic and Laboratory
Moderator: Dr. Hiva Saffar

Members: Dr. Sedigheh Hantoosh Zadeh, Dr. Farideh Razi , Dr. Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Dr. Hiva Saffar

SpeakerLectureTime

Dr. Mohammad Reza Mohajeri 
TehraniDiabetes: Diagnosis/Classification11:00-11:30

Dr. Farideh RaziRole of Laboratory in Diagnosis and Management  
of Diabetes11:30-12:00

Dr. Sedigheh Hantoosh ZadehGestational Diabetes12:00-12:25

Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 3

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day2: Thursday

15
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 Day 2: Thursday, Dec 6,2018- Hall 2

Gynecopathology

The Board of Directors:
Dr. Akram Seifollahi, Dr.Soheila Sarmadi, Dr. Fatemeh Nili

Gynecopathology seminar
Moderators: Dr. Akram Seifollahi

SpeakerLecture Time

D.Hossein AyatollahiPrenatal Genetic Testing10:30-11:00

Dr. Maryam Sotoodeh 
AnvariLaboratory evaluation of reproductine Function in the Female 11:00-11:30

Dr. Ali Zare MirzaiiHPV Diagnostic Tests11:30-12:00

Dr. Behrooz ElkhanizadehIVF Laboratory Practice12:00-12:30

Dr. Bijan MonsefDiagnostic Pitfalls of Ovarian Mucinous Tumors12:30-13:10

Break  (Pray & Lunch)13:10-14:00

SpeakerLecture Time

Dr. Akram Seifollahi
Dr. Hanieh Jam
Dr. Fatemeh Nili

GYN Q & A Session ( Slide Seminar)14:00- 16:00

Break16:00-16:30

Dr. Akram Seifollahi
Dr. Hanieh Jam
Dr. Fatemeh Nili

GYN Q & A Session ( Slide Seminar)16:30- 17:30

Day2: Thursday

14
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The Board of Directors:
Dr. Moslem Bahadori, Dr. Naser Kamalian, Dr. Farzaneh Rahimi, Dr. Shokrolah Yousefi, 

Dr. Mohammad Taghi Haghi Ashtiani

TitleTime

General Assembly and Election of Iranian Society of Pathology8:00-11:00

Break11:00-11:30

Day2: Thursday, Dec 6,2018- Main Hall

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day2: Thursday

13

Mission Statement
The IAP is dedicated to the advancement of Pathology through educational exchanges worldwide. 
In order to achieve this mission, the academy will:
Serve as an international pathology organization that coordinates activities of its divisions and 
encourages the formation of new divisions where appropriate.
• Convene an international congress each biennium providing educational programs to advance 
pathology education, research and practice.
• Provide access to highest quality pathology education worldwide through lectures and seminars, 
educational grants, international congresses and teaching materials - accessible through its 
Divisions.
• Encourage strategic placement of international congresses to promote access to advanced 
Pathology Education in underserved areas.

Objectives
The purpose of the Academy will be the advancement of Pathology through:
• Improvement of methods of teaching pathology in medical schools, laboratories, hospitals and 
medical museums.
• Coordination of anatomic pathology, pathologic physiology and comparative pathology with 
allied sciences and techniques.
• Promotion of research in pathology and pathologic techniques.
• The formation of national or larger geographic Divisions and Assemblies.
• Publication of journals and reports that will afford media, including electronic, for dissemination 
of the results of work in the above fields.
• Convening of meetings and congresses for exchange of scientific information and ideas.

 International Academy
of Pathology(IAP)
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Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall Gynecopathology

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine

Day2:
Thursday

Dec 6,2018
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11

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Student Section
Student Panel

Moderator: Dr. Iman Ansari
Members: Dr. Kianmehr Aalipouri, Dr. Maryam Abbasi, Dr. Mohammad Moradi 

PanelTime

Oral Presentation14:00-15:15

E Poster (Short Lecture) Presentation15:15-17::30

Medical School
Gynecopathology Slide Review

Slide Review - Group 1 (40)8:00-10:00

Slide Review - Group 2 (40)10:00-12:00

Slide Review - Group 3 (40)12:00-14:00

Slide Review - Group 4 (40)14:00-16:00

Slide Review - Group 5 (40)16:00-18:00

Medical School
Liver 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

Day1: Wednesday

Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall 7

Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall Gynecopathology

 Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall Liver Pathology
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Day 1: Wednesday Dec 5,2018- Hall 5

Cytopathology
The Board of Directors:

Dr. Esa Jahanzad, Dr. Mohammadreza Rafie, Dr. Nazila Jafari, Dr. Khandan Zare, Dr. Lotfali Moravej Salehi

Slide seminar of Cytopathology I
Moderator: Dr. Noushin Afshar Moghaddam

SpeakerLecture Time

Dr. Noushin 
Afshar MoghaddamHead & Neck Cytology (Case Presentation)8:00-8:45

Dr. Reza ZiaolhagFine Needle Aspiration of Thyroid 
( Lecture & Case Presentation)8:45-9:15

Dr. Fereshteh AmeliSalivary Gland Cytology9:15-10:00

Break10:00-10:30

The Board of Directors:
Dr.Mehri Faghihi, Dr. Mohammad Farhadi Langeroudi, Dr. Mohammad Taghi Haghi Ashtiani, 

Dr. Ali Granmayeh, Dr. Mohammad Esmaeel Jafari

Slide seminar of Cytopathology II
Moderator: Dr. Noushin Afshar Moghaddam 

SpeakerLecture Time

Dr. Elham NazarSerous Fluid Cytology10:30-11:00

Dr. Mansoor MahzadCytological Features of Thyroid Clear Cell Neoplasms11:00-12:00

Dr. Mehdi EftekhariThe Utility of Fluorescence in Situ Hybridization (FISH) 
in Cytology12:00-12:30

Dr. Fereshteh AmeliUrine Cytology12:30-13:00

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

Dr. Noushin 
Afshar MoghaddamEndometrial Brush Cytology14:00-15:00

10
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Neuropathology

Slide seminar of Tumors of the Central Nervous System
Moderator: Dr. Alireza Sadeghipour

(virtual slides)

Lecture Time

Glial and glioneuronal tumors: 3 cases8:00-10:00

Break10:00-10:30

Glial and glioneuronal tumors: 3 cases10:30-13:00

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

Embryonal tumors and mesenchymatous tumors: 3 cases14:00-16:00

Break16:00-16:30

Embryonal tumors and mesenchymatous tumors: 3 cases16:30-18:00

Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall 4

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

9
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Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall 3

Microbiology
 The Board of Directors:

Dr.Mohammadali Broumand, Dr. Pegah Babaheidarian, Dr. Babak Shirazi, Dr. Shirin Afhami

SpeakerLecture Time

Dr.Mohammadali BroumandCarbapenemaze Resistance Enterobacteriace(CRE) 
Challenges and Mechanism8:30-9:15

PanelTime

CRE Panel: challenges and Reports of Multiple Hospitals
Moderator: Dr. Pegah Babaheidarian

Members: Dr. Mohammadali Broumand, Dr. Babak Shirazi, Dr. Abdolvahab Alborzi, 
Dr. Pegah Babaheidarian, Dr. Shirin Afhami

9:15-10:30

Break 10:30-11:00

Panel of Evaluation of new Microbiology Check List :Challenges and Pitfalls
Moderator: Dr. Marjan Rahnamayi Farzami

Members: Dr. Mohammad Rahbar, Dr. Babak Valizadeh, Dr.Mohammadali Broumand, 
Dr.Sina Mobasheri Zadeh

11:00-13:00

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

The Board of Directors:
Dr. Mohammad Jazayeri, Dr. Moien Aldin Safavi, Dr.Mahmood Zardast

SpeakerLecture Time

Dr. Mohammad JazayeriApplication of Multiplex Real Time PCR for Infection 
 Disease Diagnosis14:00- 14:25

Dr. Moien Aldin SafaviReal Time PCR Pathogen Detection, Overcoming 
 Inhibition and Quality Control14:25-15:05

Dr. Mahmood ZardastApplication of Bacterial and Viral Multiple and Real Time PCR 
for Acute Meningitis Diagnosis15:05-15:30

Dr. Eskild PetersonDiagnostic tests how Different Methods ,Pcr ,Microarray and 
Serology Play Together15:30-16:00

Dr. Tomislav Simenovo 
KostyanevNew Diagnostic Methods to Combat Antimicrobial Resistance16:00-16:30

Day1: Wednesday

8
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چهار شنبه 97/09/14

Day 1: Wednesday, Dec 5,2018- Hall 2

Breast Pathology
The Board of Directors:

Dr. Farid Moinfar, Dr. Maryam Kadivar

Breast Pathology Seminar
Moderator: Dr. Farid Moinfar

SpeakerLecture Time

Dr. Farid Moinfar
Advantages and Limitations of the Current  

Multigenomic Tests for Adjuvant Chemotherapy of 
Breast Cancer Patients

10:30-11:00

Dr. Maryam KadivarApproach to Papillary Lesions of Breast11:00-11:30

Dr. Farid MoinfarRole of Liquid Biopsy in Breast Cancer11:30-12:15

Dr. Farid MoinfarBreast Pathology Slide Seminar Case Discussion12:15-13:00

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

Dr. Farid MoinfarBreast Pathology Slide Seminar Case Discussion14:00-16:00

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day1: Wednesday

7
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

Day 1: Wednesday, Dec 5,2018-Main Hall
Registration7:00-8:00

Transfusion Medicine
PanelTime

Panel on Challenges in Hospital Transfusion Committees and Blood Management
Moderator: Dr. Soheila Nasizadeh

Members: Dr. Sedigheh Amini Kafiabad, Dr Elaheh Keyhani, Dr. Minoo Ahmadi Nejad, 
Dr Hiva Saffar, Dr. Maral Mokhtari, Dr.Zohreh Nozarian

8:00-10:00

Break10:00-10:30

The Board of Directors:
Dr. Mastaneh Alaei, Dr. Shahin Sharifi, Dr. Azita Chegini, Dr. Maryam Zadsar, Dr. Mehdi Amirzade

One Day Seminar on Hemovigilance and Patient Blood Management 
Moderator: Dr. Mastaneh Alaei

SpeakerLecture Time
Dr. Mastaneh AlaeiHemovigilance System, Introduction and Importance10:30-11:00

Dr. Azita CheginiPatient Blood Management, Pillars and Implementation11:00-11:30

Dr. Mastaneh AlaeiCellular Blood Products and Their Indications11:30-12:00

Dr. Maryam ZadsarAcute Transfusion Reactions, Identification and Management12:00-12:45

Dr. Shahin SharifiIntroduction to Patient and Blood Product Preparartion and 
How To Perform Blood and Products Transfusion12:45-13:00

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

The Board of Directors:
Dr. Mastaneh Alaei, Dr. Mojgan Shaeigan, Dr. Azita Chegini, Dr. Mohammad Reza Balali

One Day Seminar on Hemovigilance and Patient Blood Management
Moderator: Dr. Mastaneh Alaei

SpeakerLecture Time

Dr. Mojgan ShaeiganPlatelet Refractoriness14:00-14:30

Dr. Azita CheginiPlasma Blood Products and Their Indications14:30-15:00

Dr. Shahin SharifiDelayed Transfusion Reactions, Identification and Management15:00-15:30

Dr. Mohammad Reza BalaliCountry Report of Hemovigilance (8 years report)15:30-16:00

Opening Ceremony,
Dr. Bahadori- Dr. Dabiri Festival,

Appreciation of Dr. Mahmood Satari, Dr. Abdollah Rahbar Nikokar, Dr. Mansoor Mahzad, 
Dr. Farokh Ghavam

18:00-21:00

Dinner Time21:00-22:00

Day1: Wednesday

6
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چهار شنبه 97/09/14

Neuropathology
CME Course on Tumors of the Central Nervous System

Moderator: Dr. Alireza Sadeghipour

SpeakerLecture Time

Registration8:30-9:00

Opening9:00-9:15

Professor Dominique 
Figarella-Branger

The 2016 WHO classification of CNS tumors : main 
changes and limits9:15-9:45

Professor 
Homa Adle - BiassettePseudo-tumoral lesions9:45-10:15

Professor Dominique 
Figarella-BrangerInfiltrative gliomas in adults: 2016 and future10:15-10:45

Break10:45-11:30

Dr. Pascale VarletInfiltrative gliomas in children, adolescents and 
 young adults11:30-12:00

Professor Dominique Figarella-
Branger

Circumbscribed gliomas, neuronal and glioneuronal 
tumors: 2016 and future12:00-12:30

Break (Pray & Lunch)12:30-14:00

Dr. Pascale VarletEmbryonal tumors : 2016 and future14:00-14:30

Professor Homa Adle - Biassette
How can we set up the recommendations of the 2016 

WHO classification of CNS tumors?
- In a french pathological department

14:30-15:00

Break15:00-15:30

Dr. Alireza Sadeghipour
How can we set up the recommendations of the 2016 

WHO classification of CNS tumors?
- In an Iranian pathological department

15:30-16:00

Professor Dominique Figarella-
Branger

The usefulness of a pathological network for 
pathological  central review: the RENOCLIP exemple16:00-16:30

 Tuesday, Dec 4,2018- Hall 2

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day1: Wednesday

5
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine

Day1:

 Wednesday
Dec 5,2018
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چهار شنبه 97/09/14

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day3: Friday, Dec 7,2018
Time 8:00-10:00

B
reak

10:30-13:00

B
reak

14:00-16:00

B
reak

16:30-18:00

M
ain H

all

Dermatopathology 
Seminar: Hair & Nail 

Diseases and 
 Cutaneous Tumors

Dermatopathology Seminar:  
Hair & Nail Diseases and Cutaneous 

Tumors

Dermatopathology  
seminar: Nontumoral skin 

diseases

H
all 2

GI 
Pathology  
seminar

Panel of 
Barrett’s 

Esophagus 
and 

esophageal 
carcinoma

Panel of 
 Gastric 

cancer and 
precancerous 

lesions

Panel of 
Pancreatic 

Tumors

Panel of 
Colorectal 
cancer and 

polyps

Panel of 
IBD

Discussion about 
the 10 cases of 

gastrointestinal 
pathology

Discussion about 
the 10 cases of 

gastrointestinal 
pathology

H
all 3

Immunology Seminar Immunology Seminar

H
all 4

Quality 
 Management 
 Sysytem in 

 Medical Laboratory 
Workshop

Quality 
Management 

Sysytem 
in Medical 
Laboratory 
Workshop

The Importance of 
Microchips 

 in ISE and Its 
 Function in 
Laboratories 
 Workshop

H
all 5

Oral Pathology  
Seminar

Bone & Soft 
Tissue Tumors 

Seminar

Panel of Challenges 
in Diagnosis of Bone 

Tumors
Soft Tissue Case Study

H
all 7

Students Workshop Students Workshop Students Workshop Students Workshop

Manuscript  
Submission

(Cover Letter, 
Supplements, 
Presubmission 

Checklists)

Publication Issues
(Authorship, 

 Responsibilities, Republications and 
Version Control)

Scientific 
Misconduct, 

Expressions of 
Concern, 

 and Retraction
Overlapping 
Publication

COPE, 
Correspondence, 
Fees, Electronic 

Publishing

AMA-based 
writing 
pattern

AMA-based 
writing 
pattern

Practice

Day3: Friday

3
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

Day 2: Thursday, Dec 6,2018
Time 8:00-10:00

B
reak

10:30-13:00

B
reak

14:00-16:00
B

reak
16:30-18:00

M
ain H

all

 General Assembly and
 Election of Iranian
Society of Pathology

 H
all
2  Gynecopathology

seminar
 GYN Q & A Session

(Slide Seminar)
 GYN Q & A Session

(Slide Seminar)

H
all 3

 Seminar of Quality
Management

 Diabetes Panel:
 Challenges in Clinic

and Laboratory

Standardization 
 in Medical

 Laboratoies
Panel

 Quality Control
 in Medical

Laboratory Panel

 Quality Control in
 Medical Laboratory

Panel

H
all 4

 Panel of Case
 Discussions; From

 the Perspective
 of Specialists in

 Molecular Pathology
and Cytogenetics

 Panel of Case
 Discussions;

 From the
 Perspective

 of Specialists
 in Molecular

 Pathology and
Cytogenetics

 Hematopathology
 Slide Seminar

Case Presentation

 Hematopathology
 Slide Seminar Case

Presentation

H
all 5 Liver Tumors Seminar  Panel discussion Metastatic

Adenocarcinoma
 Discussion about the

slides and cases , 20 cases

H
all 6

 Introduction to
 Standards of Quality
 Control in Surgical
 Pathology, Trouble

 Shooting in Sectioning
 and Staining

Workshop

H
all 7

Students Workshop Students Workshop Students Workshop Students Workshop

 Research
 Methodology

 and
Hypothesis

 Article
Types

 Article
Structure

 Reporting
Guidelines

 Scientific
 Writing

 (Part
 One:

(IMRaD

(Scientific Writing (Part Two Practice

 H
all

E
ftekharian

 Meeting session
 of molecular

 and cytogenetic
subcommittee

 Meeting session
 of molecular

 and cytogenetic
subcommittee

H
all

G
I Pathology

 GI Pathology Slide
Review

 GI Pathology Slide
Review GI Pathology Slide Review  GI Pathology Slide

Review

Day 2: Thursday

2
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چهار شنبه 97/09/14

1

Time 8:00-10:00

B
reak

10:30-13:00

B
reak

14:00-16:00
B

reak
16:30-18:00 18:00-22:00

M
ain H

all

Panel on Challenges in 
Hospital Transfusion 

Committees and Blood 
Management

One Day Seminar on Hemov-
igilance and Patient Blood 

Management

One Day Seminar 
on Hemovigilance 
and Patient Blood 

Management

Opening 
Ceremony & 
Dr. Bahadori- 

Dr. Dabiri 
 Festival

H
all 2

Breast Pathology Seminar
Breast Pathology 

 Slide Seminar Case 
Discussion

H
all 3

Microbiology 
 Seminar

CRE Panel: 
challenges 

and Reports 
of multiple 
hospitals

Panel of 
 Evaluation of 

new  
Microbiology 

 Check 
List:Challenges 

and Pitfalls

Microbiology 
 Seminar

H
all 4

Slide seminar of 
Tumors of the Central 

Nervous System

Slide seminar of Tumors of the 
Central Nervous System

Slide seminar of Tu-
mors of the Central 

Nervous System

Slide seminar of 
Tumors of  the 

Central Nervous 
System

H
all 5

Slide seminar of 
Cytopathology I

Slide seminar of 
Cytopathology II

Slide seminar 
of Cytopathology II

H
all 7

Student Section 
Oral Presentation

Student Section 
E Poster 

(Short Lecture) 
Presentation

H
all 

  G
ynecopathology

Gynecopathology 
Slide Review Gynecopathology Slide Review Gynecopathology 

Slide Review
Gynecopathology 

Slide Review

H
all

Liver P
athology 

Liver Pathology Slide 
Review Liver Pathology Slide Review Liver Pathology 

Slide Review
Liver Pathology 

Slide Review

Day1: Wednesday, Dec 5,2018

The7th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)

The20th Annual Congress and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory Medicine

Day1: Wednesday
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بیستمین همایش ساالنه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی

چهار شنبه 97/09/14

The 7th Meeting of the Iranian Division of International 
Academy of Pathology (IAP)

The 20th Annual Congress 
and the 3rd International Congress  
of Pathology and Laboratory 
Medicine

Schedule 
at a Glance
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