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 روز اول: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400 - سالن بین الملل

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو
هیأت رئیسه:

دکتر سعید الماسی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر نسرین امیری فرد )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر خسرو مجیر شیبانی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر سید یوسف حسینی )ارولوژیست(	 
دکتر علی کاظمیان )رادیوانکولوژیست(	 

سرطان های دستگاه 07:45-08:30
تناسلی مردان

ــر  ــاوی درگیـ ــدد لنفـ ــا غـ ــتات بـ ــرطان پروسـ ــه سـ ــا بـ ــرد مبتـ ــان مناســـب در فـ درمـ
بعـــد از رادیـــکال پروســـتاتکتومی

دکتر آنیا جعفری )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر معصومه سجادی )رادیوانکولوژیست(	 

نقش  MRI مولتی پارامتریک در سرطان پروستات08:30-09:00
دکتر رضا کفاش نیری )ارولوژیست(	 

درمان سیســـتمیک مناســـب در بیمار مبتا به ســـرطان پروســـتات متاستاتیک 09:00-09:30
حســـاس به هورمون

دکتر امین شفی زاد )رادیوانکولوژیست(	 

رادیوتراپی مدرن برای سرطان های دستگاه ادراری تناسلی09:30-10:00

•	 Dr	Razvan	Galalae	(Radiation	Oncologist)

نقش پروتون تراپی در رادیوتراپی مدرن: ارزش بالینی افزودهپروتون تراپی 10:00-10:30

•	 Dr	Eugen	Hug	(Radiation	Oncologist)

استراحت و پذیرایی 10:30-11:00

عنوان پانل:سرطان های سر و گردن11:00-12:30

تومورهای هایپو فارنکس و الرنکس پیچیده

گرداننده:

دکتر پدرام فدوی )رادیوانکولوژیست(	 

اعضا: )به ترتیب الفبا(

دکتر اصالن احمدی )جراح(	 
کیوان آقازاده )جراح(	  دکتر 
دکتر منصور انصاری )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر پگاه باباحیدریان )پاتولوژیست(	 
دکتر نگین فرشچیان )رادیو انکولوژیست(	 
دکتر امید معتمدی )رادیولوژیست(	 

برنامه
کلینیکال

انکولــوژی

ســــــالن
بین الملل

روز اول

چهارشنبــه
27 بهمن ماه

1 4 0 0
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عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

12:45-14:00
)سالن سیحون(

کولورکتال ستایت سمپوزیوم کمپانی Amgen با موضوع سرطان 

چشم انداز درمانی در حال تکامل در سرطان های کولورکتال متاستاتیک: رویکرد مبتنی بر سناریو جهت 
که اهمیت ویژه ای در انتخاب درمان بهینه دارند.  کتورهای مختص بیماری  بحث در مورد بیمار و فا

هیأت رئیسه:

دکتر عبداهلل فضل علیزاده )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر فرشاد سیدنژاد )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر سیمین همتی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر اعظم السادات موسوی )انکولوژیست زنان(	 
دکتر عبدالعظیم صدیقی )رادیوانکولوژیست(	 

رادیوتراپی مبتنی بر شواهد برای سرطان های زنانسرطان های زنان14:00-14:30

•	 Dr	Razvan	Galalae	(Radiation	Oncologist)

کامل14:30-15:00 مدیریت بیمار مبتا به سرطان آندومتر با جراحی نا
دکتر شادی ظهوری نیا )رادیوانکولوژیست(	 

سخنرانی مشترک 15:00-16:30
ISCO-ESMO

ترایال های برجسته 
انکولوژی در سال 2021

گرداننده:

دکتر مایسا یمرلی )رادیوانکولوژیست( 	 
ترایال های برجسته انکولوژی در سال 2021، سرطان پستان

•	 Dr.	Gul	(atalay)	Basaran	(Medical	Oncologist)
ترایال های برجسته انکولوژی در سال 2021، سرطان دستگاه گوارش

•	 Dr.	Pia	Österlund	(Clinical	Oncologist)
ترایال های برجسته انکولوژی در سال 2021، سرطان دستگاه ادراری تناسلی

•	 Dr.	Andrea	Necchi	(Medical	Oncologist)

ســــــالن
بین الملل

روز اول

چهارشنبــه
27 بهمن ماه

1 4 0 0
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 روز دوم: پنجشنبه 28 بهمن ماه 1400 - سالن بین الملل  

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو
هیأت رئیسه:

دکتر بهروز پازوکی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر علیرضا ناصری )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر بهرام مفید )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر ناهید نفیسی )جراح پستان(	 

کامـــل بـــه شـــیمی درمانـــی نئوادجوانـــت در سرطان پستان07:45-08:30 نقـــش رادیوتراپـــی بعـــد از پاســـخ 
ســـرطان پســـتان

دکتر رضا اقدام ضمیری )رادیوانکولوژیست(    	 
دکتر ملیحه دیانی )رادیوانکولوژیست(   	 

رادیوایمونوتراپی در سرطان پستان: مبنای بیولوژیک و نتایج بالینی 08:30-09:00

•	 Dr	Pedro	C	Lala	(Radiation	Oncologist)

تازه های رادیوتراپی پستان در سمپوزیم سنت آنتونیو09:00-09:30

گرداننده:

دکتر احمد مافی )رادیوانکولوژیست(	 

سخنران:

•	 Dr	Nuran	Senel	Bese	(Radiation	Oncologist)

رادیوتراپی APBI در درمان سرطان پستان09:30-10:00

•	 Dr	Pedro	C	Lala	(Radiation	Oncologist)

10:15-10:45
)سالن سیحون(

استراحت و پذیرایی

ستایت )سرطان پستان( 

)Roche(  تازه های درمان سرطان پستان :HER مسیر تحول یافته

پانل:اقتصاد سامت11:00-12:30

اقتصاد سامت  

گرداننده:

دکتر پیام آزاده 	 

اعضا: )به ترتیب الفبا(

دکتر نادر اولیایی منش	 
دکتر حمیدرضا جمشیدی	 
دکتر حسین فودازی	 
دکتر حسین قناعتی	 
کبریائی زاده	  دکتر عباس 
دکتر سجاد مخبر	 

ســــــالن
بین الملل

روز دوم

پنجشنبه
28 بهمن ماه

1 4 0 0
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عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

12:45-14:00
)سالن سیحون(

ستایت سمپوزیوم کمپانی Pierre Fabre با موضوع سرطان پستان

بهینه سازی درمان در سرطان های پستان HER2 مثبت 
هیئت رئیسه:

دکتر سید محمدحسینی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر احمد مصالئی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر میراحمد موسوی زاده )رادیوانکولوژیست(  	 
دکتر محمدحسن الری زاده )رادیوانکولوژیست(	 

تازه های درمان خط اول در فرد مبتا به سرطان ریه Small Cellسرطان ریه14:00-14:30
گروسی )رادیوانکولوژیست(  	  دکتر مریم 

14:30-15:00Non Small Cell ایمونوتراپی در فرد مبتا به سرطان ریه
دکتر ریحانه بیانی )رادیوانکولوژیست(   	 

پانل:15:00-16:30

سرطان ریه Non Small Cell  با الیگومتاستاز  

گرداننده:

کس(	  دکتر محمد شادمهر )جراح تورا

اعضا: )به ترتیب الفبا(

دکتر سیدامیر آل داوود )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر مهرداد بخشایش کرم )رادیولوژیست(	 
دکتر میهن پورعبداهلل )پاتولوژیست(	 
دکتر آبتین درودی نیا )متخصص پزشکی هسته ای(	 
کس(	  کامبیز شیخی )جراح تورا دکتر 
دکتر مریم مبانی )هماتولوژیست انکولوژیست(	 
دکتر مونا ملک زاده )رادیوانکولوژیست( 	 

ســــــالن
بین الملل

روز دوم

پنجشنبه
28 بهمن ماه

1 4 0 0
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 روز سوم: جمعه 29 بهمن ماه 1400 - سالن بین الملل

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو
هیئت رئیسه:

دکتر محمدرضا قوام نصیری )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر حسین مدنی )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر شاپور امیدواری )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر داریوش مسلمی )رادیوانکولوژیست(	 

گوارش07:45-08:30 شـــیمی درمانـــی  نئوادجوانـــت یا شـــیمی درمانـــی و رادیوتراپـــی نئوادجوانت در سرطان دستگاه 
ســـرطان GEJ نوع 2/1 

دکتر آیناز صورتی )رادیوانکولوژیست(  	 
دکتر حمید سعیدی ساعدی )رادیوانکولوژیست(	 

08:30-09:00MR LINAC رادیوتراپی

سخنران:

•	 Dr	Enis	Ozyar	(Radiation	Oncologist)

پانل: سرطان اطفال09:00-10:00

رویکـــرد بـــه ســـرطان های کـــودکان از دید ســـازمان بهداشـــت جهانـــی و برنامه 
GICC و بررســـی یـــک کودک مبتـــا به مدولوباســـتوم

گرداننده:

دکتر بهار معینی )رادیوانکولوژیست(	 

اعضا: )به ترتیب الفبا(

دکتر ماندانا تسبیحی )خون و انکولوژی اطفال(	 
دکتر زهره حبیبی )جراح مغز و اعصاب اطفال(	 
دکتر شقایق حساس یگانه )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر علیرضا صادقی پور )پاتولوژیست(	 
دکتر میترا قالیبافیان )رادیوانکولوژیست(	 
دکتر هلن نیری )رادیولوژیست(	 

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

Oligo-progression در سرطان پروستات الیگومتاستاتیک 10:30-11:00

گرداننده:

دکتر فرشید فرهان )رادیوانکولوژیست(	 

سخنران:

•	 Dr	Filippo	Alongi	(Radiation	Oncologist)

ســــــالن
اصلی

روز سوم

جمعه
29 بهمن ماه

1 4 0 0
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ســــــالن
بین الملل

روز سوم

جمعه
29 بهمن ماه

1 4 0 0

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

سخنرانی مشترک 11:00-12:30
ISCO-ESTRO

مقدمه ای بر رادیوتراپی 
SBRT به روش

گرداننده:

دکتر سارا سمیعی )رادیوانکولوژیست(	 

SBRT تعریف

•	 Dr.	Matthias	Guckenberger	(Radiation	Oncologist)

گایدالین های  اندیکاســـیون های مبتنـــی بـــر شـــواهد بـــرای SBRT، بـــر اســـاس 
بین المللـــی

•	 Dr.	Matthias	Guckenberger	(Radiation	Oncologist)

عوارض و سمیت SBRT به تنهایی و در ترکیب با درمان های سیستمیک

•	 Dr.	Stephanie	Kroeze	(Radiation	Oncologist)

12:45-14:00

)سالن سیحون(

ستایت سمپوزیوم کمپانی Merck با موضوع سر و گردن

انتخاب هـــای درمانـــی جدیـــد برای رســـیدن به بیشـــترین نتایج درمانی در SCC ســـر و گـــردن عود کرده 
متاستاتیک   یا 
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 روز اول: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400 - سالن توسکا

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

تاوت قرآن و سرود ملی08:00-08:15

کنگره08:15-08:30 بیان اهداف 
دکتر مریم رسولی	 

وضعیت سرطان در ایران و برنامه های جاری معاونت پرستاری08:30-08:50
دکتر عباس عبادی	 

 نقش سازمان های مردم نهاد در سرطان08:50-09:10
دکتر رضا صادقی	 

Integrative Oncology و موانع انجام پژوهش های پرستاری09:10-09:30
دکتر مریم رسولی	 

نیازهای روان شناختی و معنوی بیماران مبتا به سرطان09:30-09:50
دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی	 

چالش های اخاقی در مراقبت سرطان09:50-10:10
دکتر عباس عباس زاده	 

چالش های مراقبت  سرطان در پاندمی کووید-10:10-10:3019
دکتر حدیث اشرفی زاده	 

استراحت10:30-11:00

پانل مبانی مراقبت حمایتــی و تسکینی در سـرطان11:00-12:45

کارگروه مراقبت تسکینی سازمان جهانی بهداشت

پرسش و پاسخ

ناهار و نماز12:45-14:00

کارگاه توانبخشی در سرطان14:00-16:00
دکتر مرضیه بابایی	 
دکتر آرش بابایی	 
دکتر سمانه قهرمان پور	 
سرکار خانم لیال انگوتی اشناری	 

ســــــالن
توسکا

روز اول

چهارشنبه
27 بهمن ماه

1 4 0 0

برنامه
پرستاری
سرطان
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 روز دوم: پنجشنبه 28 بهمن ماه 1400 - سالن توسکا

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

مرور روز قبل08:00-08:10

تازه های درمان در سرطان  و مراقبت های مرتبط08:10-08:30
دکتر سلمان برسته	 

نیاز مراقبتی زنان مراقبت کننده از بیمار مبتا به سرطان08:30-08:50
دکتر مریم احسانی	 

مدیریت عایم08:50-09:10
دکتر لیال خانعلی مجن	 

چالش های بهبودیافتگان سرطان09:10-09:30
دکتر اعظم اسحاقیان	 

مراقبت تسکینی در کودکان09:30-09:50
دکتر پیمان عشقی	 

مراقبت در هاسپیس09:50-10:10
دکتر سمیرا بیرانوند	 

رویکرد اینتردیسیپلنری در مراقبت تسکینی10:10-10:30
دکتر علیرضا ایرج پور	 

استراحت10:30-11:00

پانل تازه های پرستاری انکولوژی11:00-12:30
دکتربابک عبدالکریمی	 
دکترطاهره طوالبی	 
دکتر لیال بریم نژاد	 
دکتر نسرین الهی	 
دکتر امیری	 
دکتر لیال ولیزاده	 
کیمیا کرمی	  دکتر 
دکتر نیره سلمانی	 

پرسش و پاسخ12:30-12:45

ناهار و نماز12:45-14:00

کارگاه اورژانس های انکولوژی14:00-16:00
دکتر مریم کرمی	 

ســــــالن
توسکا

روز دوم

پنجشنبه
28 بهمن ماه

1 4 0 0
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ســــــالن
هگمتانه

روز اول

چهارشنبه
27 بهمن ماه

1 4 0 0

برنامه
فیزیک پزشکی
و رادیوبیولوژی

 روز اول: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400 - سالن هگمتانه

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو
جلسه اول

راهکارهای رادیوبیولوژیک و رادیوژنومیک برای پرتودرمانی دقیق و شخصی08:00-08:30
دکتر حسین مزدارانی	 

راهنمای تصویری در پرتودرمانی - تجربه فعلی و دوز تصویربرداری08:30-09:00
دکتر پرهام اعالیی	 

وضعیت رادیوتراپی در ایران 09:00-09:30
دکتر محمدرضا برزگر تهمتن	 

رادیوبیولوژی قطع درمان در پرتودرمانی و مدیریت درمان09:30-10:00
دکتر سارا سمیعی	 

10:00-10:30SBRT و SRS ،جنبه های رادیو بیولوژیکی تکنیک های هایپوفرکشن
دکتر محسن بخشنده	 

جلسه دوم

پارتیکل تراپی: روش ها و تکنیک های درمانی11:00-11:30
ک	  دکتر مارکوس اشتا

کتیک )SRS(: تکنیک و تجربیات11:30-12:00 درمان رادیوسرجری استریوتا
گوکان آیدین	  دکتر 

توموتراپی: جنبه QA پان بیمار12:00-12:30
علی اصغر روحانی	 

مروری بر نقش محوری میتوکندری در متابولیسم سرطان12:30-13:00
دکتر فرزاد تقی زاده حصاری	 
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 روز دوم: پنجشنبه 28 بهمن ماه 1400 - سالن هگمتانه

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو
جلسه اول

گریدتراپی08:00-08:30 مروری بر رادیوبیولوژی پرتودرمانی کم تقطیعی و تقطیع فضایی در 
ک نیت	  دکتر فاطمه پا

توموتراپی هلیکال: یک نمونه از طراحی درمان تومور مغزی08:30-09:00
دکتر سید ربیع مهدوی	 

کوچک، دزیمتری، تحویل پذیری، 09:00-09:30 مروری بر تکنیک های درمان پیشرفته: SIMT و SBRT میدان های 
و روش های تأیید

دکتر اسماعیل پارسایی	 

پیشگیری از حوادث در پرتودرمانی09:30-10:00
دکتر احمد مستعار	 

بکارگیری سیستم مدیریت تنفسی در پرتودرمانی10:00-10:30
ک	  دکتر مارکوس اشتا

جلسه دوم

کار و QA پان11:00-11:30 MR-Linac: گردش 
دکترگوکان آیدین	 

 براساس MRI در پرتودرمانی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین11:30-11:50
ً
طراحی درمان صرفا

دکتر نیلوفر یوسفی متقاعد	 

تجربه شبیه ساز MRI در بخش رادیوتراپی11:50-12:30
دکتر محمدرضا علینقی زاده	 

گامانایف12:30-13:00 تکنیک SRS: مقایسه Linac و 
دکتر آتوسا منتصری	 

ســــــالن
هگمتانه

روز دوم

پنجشنبه
28 بهمن ماه

1 4 0 0
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ســــــالن
هگمتانه

روز اول

چهارشنبه
27 بهمن ماه

1 4 0 0

روز دوم

پنجشنبه
28 بهمن ماه

1 4 0 0

 روز اول: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400 - سالن هگمتانه

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

کتابچه به سوی رادیوتراپی ایمن14:00-14:30 مروری بر 
جناب آقای حسن نصرتی	 

14:30-15:00 IGRT کاربردی برای هدف گیری دقیق تر در نکاتی 
جناب آقای مهندس محمد مهدی خانی	 

کرونا15:00-15:30 رادیوتراپی در دوران همه گیری 
سرکار خانم سعیده هاشمی	 

روز دوم: پنجشنبه 28 بهمن ماه 1400 - سالن هگمتانه

عزمــان عنــوان و سخنرانموضو

مدیریت وقفه های غیرقابل پیش بینی در رادیوتراپی:  مروری بر یك استاندارد14:00-14:30
جناب آقای حامد علیزاده	 

گردن 14:30-15:00 مروری بر استانداردهای ثابت سازی در بیماران سر و 
جناب آقای محمدکاظم فرمانی	 

کارشناس درمان15:00-15:30 گزارشي از یکی از اولین تجربه های درمان IMRT در ایران: از نگاه یك 
سرکار خانم نفیسه حسومی	 

برنامه
تکنولوژی

پرتودرمانی
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نـــام نامــه
به ترتیب الفبــــــــــا

سالن   روز  ساعتاسم سالن   روز  ساعتاسم   

احسانی مریم
08:30 روز دوم  توسکا   

احمدی اصالن
11:00 روز اول  بین الملل   

آزاده پیام
11:00 روز دوم  بین الملل   

اسحاقیان اعظم
09:10 روز دوم  توسکا   

ک مارکوس اشتا
11:00 روز اول  هگمتانه   
10:00 روز دوم  هگمتانه   

اشرفی زاده حدیث
10:10 روز اول  توسکا   

اعالیی پرهام
08:30 روز اول  هگمتانه   

کیوان آقازاده 
11:00 روز اول  بین الملل   

اقدام ضمیری رضا 
07:45 روز دوم  بین الملل   

آل داوود سیدامیر
15:00 روز دوم  بین الملل   

الماسی سعید
07:45 روز اول  بین الملل   

الهی نسرین
11:00 روز دوم  توسکا   

امیدواری شاپور
07:45 روز سوم  بین الملل   

امیری
11:00 روز دوم  توسکا   

امیری فرد نسرین
07:45 روز اول  بین الملل   

انصاری منصور
11:00 روز اول  بین الملل   

انگوتی اشناری لیال
14:00 روز اول  توسکا   

اولیایی منش نادر
11:00 روز دوم  بین الملل   

گوکان آیدین 
11:30 روز اول  هگمتانه   
11:00 روز دوم  هگمتانه   

ایرج پور علیرضا
10:10 روز دوم  توسکا   

باباحیدریان پگاه
11:00 روز اول  بین الملل   

بابایی آرش
14:00 روز اول  توسکا   

بابایی مرضیه
14:00 روز اول  توسکا   

بخشایش کرم مهرداد
15:00 روز دوم  بین الملل   

بخشنده محسن
10:00 روز اول  هگمتانه   

برزگر تهمتن محمدرضا
09:00 روز اول  هگمتانه   

برسته سلمان
08:10 روز دوم  توسکا   

بریم نژاد لیال
11:00 روز دوم  توسکا   

بیانی ریحانه 
14:30 روز دوم  بین الملل   

بیرانوند سمیرا
09:50 روز دوم  توسکا   

پارسایی اسماعیل
09:00 روز دوم  هگمتانه   

پازوکی بهروز
07:45 روز دوم  بین الملل   

ک نیت فاطمه پا
08:00 روز دوم  هگمتانه   

پورعبداهلل میهن
15:00 روز دوم  بین الملل   

تسبیحی ماندانا
09:00 روز سوم  بین الملل   

تقی زاده حصاری فرزاد 
12:30 روز اول  هگمتانه   

جعفری آنیا
07:45 روز اول  بین الملل   

جمشیدی حمیدرضا
11:00 روز دوم  بین الملل   

حبیبی زهره
09:00 روز سوم  بین الملل   

حساس یگانه شقایق
09:00 روز سوم  بین الملل   

حسومی نفیسه
15:00 روز دوم  هگمتانه   

حسینی سید محمد
12:45 روز دوم  بین الملل   

حسینی سید یوسف
07:45 روز اول  بین الملل   

خانعلی مجن لیال
08:50 روز دوم  توسکا   

درودی نیا آبتین
15:00 روز دوم  بین الملل   

دیانی ملیحه  
07:45 روز دوم  بین الملل   

رسولی مریم
08:15 روز اول  توسکا   
09:10 روز اول  توسکا   

روحانی علی اصغر
12:00 روز اول  هگمتانه   

سجادی معصومه
07:45 روز اول  بین الملل   

سعیدی ساعدی حمید
07:45 روز سوم  بین الملل   

سلمانی نیره
11:00 روز دوم  توسکا   

سمیعی سارا
11:00 روز سوم  بین الملل   

09:30 روز اول  هگمتانه   
سیدنژاد فرشاد

14:00 روز اول  بین الملل   

شادمهر محمد
15:00 روز دوم  بین الملل   

شفی زاد امین
09:00 روز اول  بین الملل   

کامبیز شیخی 
15:00 روز دوم  بین الملل   

شیرین آبادی فراهانی اعظم
09:30 روز اول  توسکا   
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سالن   روز  ساعتاسم سالن   روز  ساعتاسم   

صادقی پور علیرضا
09:00 روز سوم  بین الملل   

صادقی رضا
08:50 روز اول  توسکا   

صدیقی عبدالعظیم
14:00 روز اول  بین الملل   

صورتی آیناز
07:45 روز سوم  بین الملل   

طوالبی طاهره
11:00 روز دوم  توسکا   

ظهوری نیا شادی
14:30 روز اول  بین الملل   

عبادی عباس
08:30 روز اول  توسکا   

عباس زاده عباس
09:50 روز اول  توسکا   

عبدالکریمی بابک
11:00 روز دوم  توسکا   

عشقی پیمان
09:30 روز دوم  توسکا   

علیزاده حامد
14:00 روز دوم  هگمتانه   

علینقی زاده محمدرضا
11:50 روز دوم  هگمتانه   

فدوی پدرام
11:00 روز اول  بین الملل   

فرشچیان نگین
11:00 روز اول  بین الملل   

فرمانی محمدکاظم
14:30 روز دوم  هگمتانه   

فرهان فرشید
10:30 روز سوم  بین الملل   

فضل علیزاده عبداهلل
14:00 روز اول  بین الملل   

فودازی حسین
11:00 روز دوم  بین الملل   

قالیبافیان میترا
09:00 روز سوم  بین الملل   

قناعتی حسین
11:00 روز دوم  بین الملل   

قهرمان پور سمانه
14:00 روز اول  توسکا   

قوام نصیری محمدرضا
07:45 روز سوم  بین الملل   

کاظمیان علی
07:45 روز اول  بین الملل   

کبریائی زاده عباس
11:00 روز دوم  بین الملل   

کیمیا کرمی 
11:00 روز دوم  توسکا   

کرمی مریم
14:00 روز دوم  توسکا   

کفاش نیری رضا
08:30 روز اول  بین الملل   

گروسی مریم
14:00 روز دوم  بین الملل   

الری زاده محمدحسن
12:45 روز دوم  بین الملل   

مافی احمد
09:00 روز دوم  بین الملل   

مبانی مریم
15:00 روز دوم  بین الملل   

مجیر شیبانی خسرو
07:45 روز اول  بین الملل   

مخبر سجاد
11:00 روز دوم  بین الملل   

مدنی حسین

07:45 روز سوم  بین الملل   
مزدارانی حسین

08:00 روز اول  هگمتانه   
مستعار احمد

09:30 روز دوم  هگمتانه   
مسلمی داریوش

07:45 روز سوم  بین الملل   
مصالئی احمد

12:45 روز دوم  بین الملل   
معتمدی امید

11:00 روز اول  بین الملل   
معینی بهار

09:00 روز سوم  بین الملل   
مفید بهرام

07:45 روز دوم  بین الملل   
ملک زاده مونا 

15:00 روز دوم  بین الملل   
منتصری آتوسا

12:30 روز دوم  هگمتانه   
مهدوی سید ربیع

08:30 روز دوم  هگمتانه   
مهدی خانی محمد

14:30 روز اول  هگمتانه   
موسوی اعظم السادات

14:00 روز اول  بین الملل   
موسوی زاده میراحمد

12:45 روز دوم  بین الملل   

ناصری علیرضا
07:45 روز دوم  بین الملل   

نصرتی حسن
14:00 روز اول  هگمتانه   

نفیسی ناهید
07:45 روز دوم  بین الملل   

نیری هلن
09:00 روز سوم  بین الملل   

هاشمی سعیده
15:00 روز اول  هگمتانه   

همتی سیمین
14:00 روز اول  بین الملل   

ولی زاده لیال
11:00 روز دوم  توسکا   

یمرلی مایسا 
15:00 روز اول  بین الملل   

یوسفی متقاعد نیلوفر
11:30 روز دوم  هگمتانه   

Alongi Filippo
10:30 روز سوم  بین الملل   

Basaran Gul (atalay) 
15:00 روز اول  بین الملل   

Dr Lala Pedro C
08:30 روز دوم  بین الملل   
09:30 روز دوم  بین الملل   

Senel Bese Nuran 
09:00 روز دوم  بین الملل   

Galalae Razvan
09:30 روز اول  بین الملل   
14:00 روز اول  بین الملل   

Guckenberger Matthias 
11:00 روز سوم  بین الملل   

Hug Eugen
10:00 روز اول  بین الملل   

Kroeze Stephanie 
11:00 روز سوم  بین الملل   

Necchi Andrea 
15:00 روز اول  بین الملل   

Österlund Pia 
15:00 روز اول  بین الملل   

Ozyar Enis 
08:30 روز سوم  بین الملل   


