
دوره ای غدد و متابولیسم کودکان    برنامهچهاردهمین    

 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1401 تیر 61 پنجشنبه  

 

 هیئت رئیسه :  

 

 ساعت موضوع  سخنرانان  

بان  دهیدکتر عبداهلل د 

دانشگاه(  سی)رئ  خوشامد گویی  

 

11:30-11:45 

 سی)رئ یربان  یدکتر عل 

 انجمن( 

11:45-12:00 

 12:20-12:00 تفسیر تست های تشخیصی کوشینگ  دکتر مستوفی زاده  

 12:40-12:20 پیگیری بیماران کوشینگ بعد از جراحی  دکتر هاشمی پور  

دکتر هاشمی خانم    13:00-12:40 کوشینگ اگزوژن  

 13:20-13:00 کانسرهای آدرنال  دکتر طباطبایی  

 13:40-13:20 ناهار و پذیرایی

اقی آذر زدکتر ر    21هایپرپالزی مادرزادی آدرنال کمبود  

یالز سهیدروک   

13:40-14:00 

پور متعبد دکتر     3هایپرپالزی مادرزادی آدرنال کمبود  

یالز سهیدروکبتا  

14:00-14:15 

  11هایپرپالزی مادرزادی آدرنال کمبود  دکتر نوربخش  

یالز سهیدروک   

14:15-14:30 

 14:45-14:30 هایپرپالزی مادرزادی آدرنال لیپوئید  دکتر طالع  

عوارض درمان نامناسب هایپرپالزی   دکتر نوروزی  

 مادرزادی آدرنال 

14:45-15:05 

هایپرپالزی مادرزادی  چالش های درمان  دکتر قائمی  

  آدرنال

15:05-15:20 

 



 

 

دوره ای غدد و متابولیسم کودکان    برنامهچهاردهمین   

 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1401 تیر   71 جمعه  

 

 هیئت رئیسه :  

 

 ساعت موضوع سخنرانی  سخنرانان  

 08:20 -08:00 متابولیسم کلسیم و فسفر دکتر امیرکاشانی  

تاج دینی دکتر    08:40-08:20 رویکرد بالینی به هیپوکلسمی  

زمانفر دکتر   رد بالینی به هیپرکلسمی کروی   08:40-09:00 

ریکتزبالینی  تشخیصی رویکرد خانم دکتر قاسمی    09:00-09:20 

 09:40-09:20 ریکتز هایپو فسفاتمیک  دکتر مودب 

ییرایپذ  09:40-10:00 

 10:20-10:00 استئوپورز  دکتر داوودی  

 10:40-10:20 تقسیر سنجش تراکم استخوان  دکتر دلیلی  

 11:00-10:40 دیسپالزی های شایع اسکلتی  دکتر زائری  

 11:20-11:00 کانسرهای اندوکرین  دکتر سبحانی  

و نماز ناهاری، یرایپذ  11:20-11:40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دوره ای غدد و متابولیسم کودکان    برنامهچهاردهمین   

 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1401 تیر   81 شنبه  

 

 هیئت رئیسه :  

 

 ساعت موضوع  سخنرانان  

 08:20-08:00 اختالالت سیکل اوره دکتر عباسی  

 08:40-08:20 ارگانیک اسیدمی ها دکتر رستمی  

 تفسیر آزمایشات در   دکتر علیجانپور  

 ارگانیک اسیدمی ها

08:40 -09:00 

 09:20-09:00 بیماری های میتوکوندریال  دکتر وفادار  

پور دکتر رستم    09:40-09:20 بیماری های پروکسی زومال  

 10:00-09:40 پذیرایی  و استراحت  

 
 دکتر شکیبا 

نقش آزمایش ژنتیک در تشخیص 

  بیماری های بیماران مشکوک به

و نوروژنتیک  متابولیک  
10:00-10:20 

نوریان  دکتر  درمان هورمون رشد در نارسایی   

 مزمن کلیه 

10:20-10:40 

 11:00-10:40 کوتاهی قد ایدیوپاتیک  دکتر اشراقی  

 11:20-11:00 نقش تکنولوژی در مدیریت دیابت   دکتر صالح پور  

و استراحت  پذیرایی  11:20- 11:40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

دوره ای غدد و متابولیسم کودکان    چهاردهمین برنامه  

 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1401 تیر  19شنبهیک  

 

 هیئت رئیسه :  

 

 ساعت موضوع  سخنرانان  

تشخیص بلوغ زودرس مرکزی و  دکتر صفاری  

 محیطی 

08:00-08:20 

شیوا دکتر    08:40-08:20 درمان های بلوغ زودرس 

در  Gnrh agonistمعرفی محصوالت  دکتر جاللی  

 بلوغ زودرس 

08:40-09:00 

 09:20-09:00 سندرم ترنر و واریانت های آن  دکتر وکیلی  

مختلط گونودال  دیسژنزی دکتر اردویی    09:20-09:40 

 10:00-09:40 پذیرایی

پور  یلیدکتر سه  فلتر  نیسندرم کال   10:00-10:20 

 10:40-10:20 عدم حساسیت به آندروژن دکتر صانعی فر  

ی زجنسیتالالت تمااخ دکتر شاپوری    10:40-11:00 

 یبا سلول ها  کینوع  ابتیدرمان د دکتر ملکی  

ی ادیبن  

11:00-11:20 

 11:40-11:20 پذیرایی

 


