
 دهمین همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران و سومین کنگره کاریرد لیزر در علوم پزشکی برنامه
 پزشکیعلوم لیزر در تازه هایکنگره 

 07/11/1394چهارشنبه  

 ساعت عنوان سخنران

 : فیزیک پزشکی لیزری 1پانل 

 دکتر مرجانه حجازی, اعضای پانل: دکتر احمد امجدی،دکتر پرویز پروین 

فراکتال ی هندسه و طیفی چند پالریزه تصویربرداری روش از استفاده با پوست ای رنگدانه ضایعات بررسی حسینائی زهره  8.00-8.20 

بافت در لیزر انتشار سازی شبیه انصاری محمدعلی دکتر  8.20-8.40 

 حجازی مرجانه دکتر 
سلولی سطح در سرطان بررسی برای روشی چند تصویربرداری روش   8.40-9.00 

 9.20-9.00 نقش لیزرهای نیمه هادی در اینده پزشکی لیزری گودرزی امیر مهندس

 نیا حاجی المیرا
Application of multispectral polarized dematoscope in skin, hair and scalp diseases 9.20 – 9.40 

 10.00-9.40 عفونی عوامل علیه بر دفاعی زیست اقدام فمتوثانیه، لیزر خوشوقتیامیر دکتر 

 10.15-10.00 استراحت و پذیرایی

 10.30-10.15 افتتاحیه

 : اخالق پزشکی و پزشکی قانونی 2پانل 

 اعضای پانل : دکتر محمدرضا رزاقی ،دکتر محمدحسن قدیانی ،دکتر مسعود قادی پاشا

 11.15-10.30 تراپی لیزر در پزشکی وتقصیر قصور از پیشگیری راههای دکترمسعود قادی پاشا

 12.00-11.15 درمان در سازی مستند اهمیت فروزش مهدی دکتر

 13.00- 12.00 نماز و ناهار

 1: لیزر در جراحی 3پانل 

 نظری شهریارجابر انصاری ؛ دکترمصطفی اعضا پانل:دکتر ماهرخ دائمی؛دکتر 

 13.20-13.00 ارولوژیلیزر در  جوانمردبابک  دکتر

 13.40-13.20 زنانکاربردهای کلینیکی لیزر در جراحی های  خلیلیلیال  دکتر

 Video Laseroscopy in Gynecology 13.40-14.00 دبیر اشرفی هرمز دکتر

 14.20-14.00  انال فیستول هموروئید و درمان در لیزر کاربرد انصاری جابر مصطفی دکتر

 14.40 -14.20 بینی و حلق و گوش در کربن اکسید دی لیزر نقش نظری شهریار دکتر

 15.00-14.40 جمع بندی –پرسش و پاسخ  اعضا پانل

 15- 15:15 استراحت و پذیرایی

:تراپیوتیک لیزرها و لیزر اکوپانکچر4-پانل   

 اعضا پانل: دکتر داوود شریفی؛دکترآریستا شجاع الدین ؛ دکتر سهیل  نجفی

 15.35-15.15 کلیات لیزر در طب سوزنی دکترآریستا شجاع الدین

 نمینی جعفریان فریبادکتر 
 درد اختالل بهبود در اکوپانکچر لیزر مراهه به مدت کوتاه و فشرده پویشی رواندرمانی اثربخشی

بالینی مطالعه: سایکوسوماتیک  
15.35-15.50 

 16.10-15.50 لیزر اکوپانکچر دهداری الدن دکتر

لیزرهااهمیت دوزیمتری در تراپیوتیک  سرور نیوشا دکتر  16.10-16.30 

لیزری پزشکی در پرستار جایگاه و نقش تبیین نجفیسهیل دکتر   16.30-16.45 

 Wound Management Care by Using the Low  Level Laser Therapy (LLLT): A Nursing مهدی اکبرزادهاقای 

Approach 16.45-17.00 

 

 



علوم پزشکیدر کنگره کاربرد لیزر   

 08/11/1394پنج شنبه   

 ساعت عنوان سخنران

 2 لیزر در جراحی :5پانل 

 ، دکترطیبه نیکوخرسندزهره داورزنیدکتر ،رمضانیعلیرضا دکتراعضای پانل: 
حسین  کتردرمضانی و علیرضادکتر

 ربیعمحمد
 8.30-8.00 چشم پزشکی

 8.50 -8.30 نقش لیزر در جراحی مغز و اعصاب خزایی اسد دکتر

 9.10-8.50 ی لیزر در جراحی عروقاه تازه تدیننیکی  دکتر
 9.30-9.10 ارتوپدی در لیزر های تازه مرادیروشنک دکتر 

 The effect of percutaneous laser disc decompression(PLDD) on reducing pain and مومن زادهسیروس دکتر 
disability in patients with lumbar disc herniation 

9.30-9.50 

 10.00-9.50 جمع بندی  –پرسش و پاسخ  پانلاعضا 

 10.15-10.00 استراحت و پذیرایی

 : لیزر در طب داخلی6پانل 

 افسری؛ دکتر محمدکاظم قویدل امیرساداتاعضای پانل: دکتر جعفر بایرامی ،دکتر

 10.30-10.15 یا فشار خون   عروق و قلب بیماریهای در توان کم لیزر کاربرد قویدل کاظمدکتر
 10.45-10.30 ریوی بیماریهای در توان کم لیزر کاربرد شمسحسین  دکتر

لیزر مرکز به کننده مراجعه بیماران در دیابتی زخم ترمیم در توان کم لیزر کاربرد بایرامی جعفر دکتر  10.45-11.00 

 11.15-11.00 ورزشی اسیبهای در توان کم لیزر کاربرد افسریامیرسادات دکتر 

 11.30-11.15 قلب اطراف در مایع تجمع روی بر توان کم لیزر اثر بررسی ساطعحسین دکتر 

 11.45-11.30 زانو ارتروز در توان کم لیزر و فرکونسی رادیو مقایسه جلیلیپرویز  دکتر

 12.00-11.45 بل فلج در توان کم لیزر کاربرد منصوریبهنام دکتر 
 13.00-12.00 نماز و ناهار

 : فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی 7 –پانل 

 رحیمی عباس دکتر زاده؛ صراف جواد دکتر ؛ محسنی علی محمد دکتر اعضا پانل:

 13.20-13.00 نخاعی آسیب به مبتال بیماران در تراپی لیزر فیزیولوژیک و عملکردی آثار بررسی رحیمی عباس دکتر

 13.40-13.20 مشترک پرونئال عصب آسیب به مبتال افراد نورولوژیک و بالینی های یافته روی توان پر تراپی لیزر اثرات عزتی کامران دکتر

 14.00 – 13.40 تحتانی اندام رادیکوالر دردهای در پرتوان و توان کم های لیزر کاربرد مقایسه زاده موذن احمد فیزیوتراپیست

 14.20-14.00 مغزی سکته به مبتال بیماران در تراپی لیزر کاربردهای زاده صراف جواد دکتر

در پرتوان و توان کم های لیزر عملکردی نقش Nerve entrapments بشردوست سیامک دکتر  14.20-14.40 

 15.000-14.40 پرسش و پاسخ و جمع بندی اعضا پانل

 15.00 – 15.15 استراحت و پذیرایی 

 : لیزر در انکولوژی و سرطان 8 –پانل 

 پانل:دکترکامبیز نوین؛دکتر محسن فاتح؛دکتر فرهاد قدیریاعضا 

 Combination therapy in photodynamic resistance of non-melanoma skin cancers 15.15- 15.30 فاتح محسندکتر

 Nanotechnology-Based Photodynamic Therapy 15.30-15.45 رسندیخخاطره دکتر 

 Novel Approaches Toward Photodynamic Therapy Light     Sources 15.45-16.00 شیرکاوند افشان دکتر

درمانی شیمی و ازرادیوتراپی ناشی موکوزیت درمان در لیزر کاربرد قدیری فرهاد دکتر  16.00- 16.15 

کانسرپستان از ناشی ادم لنف درمان در لیزر کاربرد فرهان فرشید  دکتر  16.15-16.30 

 16.45-16.30 کبد بافت( LITT) لیزری داخلی ترموتراپی روش از ناشی آسیب ابعاد در شده کربونیزه ناحیه تاثیر محدثه استاجی

 17.00-16.45 پرسش و پاسخ و جمع بندی اعضا پانل



 

 پزشکیعلوم  کنگره کاربرد لیزر در

 09/11/1394جمعه

 ساعت عنوان سخنران

 کاربرد لیزر در پوست: 9-پانل 

 مجلسی غالمرضا دکترمجد ابادی ؛ عباس دکتر  دکتر کورش صمدی ؛: اعضای پانل

 Sub dermal laser for facial skin tightening 8.00-8.20 دکتر غالمرضا مجلسی

 The Efficacy of Topical Finasteride 0.5% on the Outcome of Diode Laser جانپور علی ربابه دکتر
Therapy in Patients with Hirsutism 

8.20-8.40 

 9.00-8.40 پوستی بیماریهای در لیزر دستگاههای پارامتر دکتر سامان رحیم لو

 9.20-9.00 دردرماتولوژی پزشکی لیزرهای جدید سامانه دکتر عباس مجدآبادی

 9.40-9.20 لیزر فرکشنال در بیماریهای پوستی )محاسن و معایب( دکتر عباس مجدابادی

 10.00-9.40 دیابتی غیر و دیابتی های موش در زخم ترمیم در رشدموثر فاکتورهای بیان میزان بر توان کم لیزر اثر بررسی کاظمی خودکتر نوش افرین 

 10-1510: استراحت و پذیرایی

 :تکنولوژیهای نوین در پزشکی لیزری 10پانل 

 مجدآبادی ؛دکتر رضا فکرازاداعضا پانل: دکتر پرویز پروین ؛ دکترعزالدین  مهاجرانی ؛ دکتر عباس 

 Bio-lasers 10.15-10.40 کتر پرویز پرویند

 Fiber Laser solutions for Medical Lasers 10.40-11.00 عباس مجدآبادیدکتر 

 11.20-11.00 بیواسپکتروسکوپی در پزشکی لیزری مهاجرانی دکتر عزالدین

 Clinical in vivo phemtosecond laser tomography imaging (optical biopsies) 11.20-11.40 جعفریارمغان مهندس 

 12.00 – 11.40 فتوبیومدولیشنسلولهای بنیادی و  فکرآزاد رضا دکتر

 13.00-12.00 نماز و ناهار
 : عوارض لیزر درمانی در پزشکی11پانل 

 نیکو خرسند ؛ دکتر کورش صمدی طیبه اعضا پانل: دکتر

 13.30-13.00 احتمالی لیزردرمانی در بیماریهای پوستیعوارض  کورش صمدیدکتر 

 14.00- 13.30 عوارض احتمالی لیزر در جراحی دکتر طیبه نیکو خرسند

 14.30-14.00 بحث ازاد و پرسش و پاسخ

 14.45-14.30 استراحت و پذیرایی

 : اصول مراقبتی و کنترل عفونت سیستمهای لیزری12پانل 

 مشایخی ایرج ؛ مهندس علیخانی طالش سعید مهندساهعضا پانل: 

 15.05-14.45 چگونه از لیزرهای پزشکی مراقبت کنیم؟ علیخانی طالش سعید مهندس

 15.25-15.05 مناسب ایمنی برنامه یک ارایه و چشم بر پرتوان لیزرهای خطرات بررسی خسروی حسین دکتر

 15.45-15.25 لیزریسیستمهای اصول کنترل عفونت در  دکتر رضا فکرآزاد

 16.00-15.45 جمع بندی -پرسش و پاسخ 

 17.00-16.00 اختتامیه

 


