انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
رئیس انجمن :دکتر محمدرضا قوام نصیری
دبیر علمی :دکتر افشین رخشا
دبیر اجرایی :دکتر محمدعلی برومند

دبیـ ـ ـ ـ ــرخانه انجمـ ـ ـ ـ ــن:

تهـ ـ ـ ــران ،میدان توحیـ ـ ـ ــد ،خیابان توحیـــــــد،
خیابان طوسـی ،پـ ــال ک  ،63طبقه اول ،واحد4
تلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن021-66567619:
فا ک ـ ـ ـ ـ ــس021-66567620 :

برنام ــه کلینیکال انکولــوژی

روز اول  :پنجشنبه  2بهمن ماه 1399
زمــان

عنــوان

12:15-12:30 IRST

افتتاحیه

12:30-13:30 IRST

پانل :چالشهای درمان سرطان آندومتر پرخطر

09:45-10:00 CET

10:00-11:00 CET

گرداننده:

دکتر احمد عامری ( کلینیکال انکولوژیست)

روز اول

اعضا:

دکتر نرگس ایزدی(پاتولوژیست)
دکتر نادره بهتاش (انکولوژیست زنان)
دکتر مریم رحمانی (رادیولوژیست)
دکتر آیناز صورتی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر ابراهیم عصمتی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر میترا محیط (انکولوژیست زنان)

پنجشنبــه
 2بهمن ماه
1 3 9 9

13:30-14:00 IRST

درمان سرطان پروستات با غدد لنفاوی مثبت

14:00-14:30 IRST

برا کیتراپی در سرطان پروستات

15:30-16:30 IRST

عنوان پانل :چالشهای درمان سرطان تریپل نگاتیو پستان

11:00-11:30 CET
11:30-12:00 CET
13:00-14:00 CET

)Dr Alberto Bossi (Radiation Oncologist

)Dr György Kovács (Radiation Oncologist

گرداننده:

دکتر علیرضا عموحیدری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا:

دکتر حمیرا حاج احمدیان (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر پوریا عادلی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر محمدرضا خسروی (هماتولوژیست -انکولوژیست)
دکتر رسول فاتحیفرد (جراح سرطان)
دکتر میترا حیدرپور (پاتولوژیست)
دکتر آتوسا ادیبی (رادیولوژیست)
دکتر مینا تجویدی (کلینیکال انکولوژیست)
16:30-17:00 IRST

مرحلهبندی مدیاستن و جراحی سرطان ریه در ایران

17:00-17:30 IRST

کانتورینگ و تکنیک رادیوتراپی در Non-Small Cell Lung Cancer

14:00-14:30 CET

14:30-15:00 CET
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دکتر ابوالقاسم دانشور (جراح تورا کس)

)Dr Ugur Selek (Radiation Oncologist

برنام ــه کلینیکال انکولــوژی

روز دوم  :جمعـــه  3بهمن ماه 1399
زمــان
11:30-12:00 IRST
09:00-09:30 CET
12:00-12:30 IRST
09:30-10:00 CET

عنــوان
نتایج درمان تومورهای پانکوست در BC Cancer
دکتر سیاوش عطرچیان ()Radiation Oncologist

نتایج درمان تومورهای آنال در BC Cancer
دکتر سیاوش عطرچیان ()Radiation Oncologist

13:30-14:00 IRST

 FLASHرادیوتراپی

14:00-14:30 IRST

شیمیدرمانی القایی در سرطانهای پیشرفته سر و گردن

15:30-16:30 IRST

کارگاه:
برا کیتراپی در سرطان سرویکس

11:00-11:30 CET
11:30-12:00 CET
13:00-14:00 CET

روز دوم

)Dr Jean Bourhis (Radiation Oncologist

جمعــــــه
 3بهمن ماه
1 3 9 9

)Dr Jan B Vermorken (Medical Oncologist

دکتر علی باقری (کلینیکال انکولوژیست)
16:30-17:30 IRST
14:00-15:00 CET

مناظره :مزایا و معایب آرک تراپی و هلیکال تراپی
دکتر اسماعیل پارسایی (مدیکال فیزیسیست)
دکتر فراز کالنتری (مدیکال فیزیسیست)
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برنام ــه کلینیکال انکولــوژی

روز سوم :پنجشنبه  9بهمن ماه 1399
زمــان
12:30-13:30 IRST
10:00-11:00 CET

عنــوان
پانل :مالحظات اخالقی در بیماران سرطانی
گرداننده:

دکتر مهدی عقیلی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا:

دکتر علی جعفریان (متخصص جراحی کبد ،پانکراس ،مجاری صفراوی و پیوند کبد)
دکتر علیرضا پارساپور (متخصص اخالق پزشکی)
دکتر احمد مصالیی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر علی کاظمیان (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر علیرضا میالنیفر (متخصص اخالق پزشکی و حقوقدان)

روز سوم
پنجشنبــه
 9بهمن ماه
1 3 9 9

13:30-14:00 IRST

درمان سرطان سرویکس پیشرفته با غدد لنفاوی مثبت

14:00-14:30 IRST

سرکوب تخمدان در بیماران پرهمنوپوز دچار سرطان پستان

15:30-16:30 IRST

رادیوتراپی در بیماری لنفوم

16:30-17:00 IRST

طبابت در کشا کش تعارض منافع

17:00-17:30 IRST

رادیوتراپی در گلیوم گرید پایین :تکنیک کانتورینگ

11:00-11:30 CET
11:30-12:00 CET
13:00-14:00 CET
14:00-14:30 CET

14:30-15:00 CET

4

)Dr Umesh Mahantshetty (Radiation Oncologist

)Dr Ahmad Awada (Medical Oncologist

)Dr Bouthaina Dabaja (Radiation Oncologist

دکتر حمیدرضا نمازی (متخصص اخالق پزشکی و دانش آموخته فلسفه)
)Dr Brigitta Baumert (Radiation Oncologist

برنام ــه کلینیکال انکولــوژی

روز چهارم  :جمعـــه  10بهمن ماه 1399
زمــان
12:30-13:30 IRST
10:00-11:00 CET

عنــوان
پانل :درمان نئوادجوانت در سرطان معده قابل جراحی
گرداننده:

دکتر حمیدرضا میرزایی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا:

دکتر سیاوش منصوری (فوقتخصص گوارش)
دکتر محمد مظفر (جراح عروق)
دکتر افشین مرادی (پاتولوژیست)
دکتر مرتضی صانعی (رادیولوژیست)
دکتر فرشید فرهان (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر پدرام فدوی (کلینیکال انکولوژیست)

روز چهارم
جمعــــــه
 10بهمن ماه
1 3 9 9

13:30-14:00 IRST

ایمونوتراپی در سرطان ریه

14:00-14:30 IRST

متاستاتکتومی کبد در سرطانهای دستگاه گوارش

14:30-15:30 IRST

مراسم نکوداشت استادان دکتر حسین مدنی و دکتر خسرو مجیرشیبانی

15:30-16:30 IRST

عنوان پانل :چالشهای تشخیصی و درمانی در گلیومای گرید باال و عود آن

11:00-11:30 CET
11:30-12:00 CET

12:00-13:00 CET
13:00-14:00 CET

)Dr Rolf A. Stahel (Medical Oncologist

دکتر علی جعفریان (متخصص جراحی کبد ،پانکراس ،مجاری صفراوی و پیوند کبد)

گرداننده:

دکتر کاظم انوری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا:

دکتر معصومه غریب (پاتولوژیست)
دکتر احسان کیخسروی (جراح مغز و اعصاب)
دکترسمیرا ذبیحیان (جراح مغز و اعصاب)
دکتر سید امیر آل داوود (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر مهدیه دیانی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر مسعود مهدوی (رادیولوژیست)
16:30-17:00 IRST

درمان سیستمیک در گلیوم گرید پایین

17:00-18:00 IRST

مناظره :نقش جراحی تومور اولیه در سرطان پستان متاستاتیک

14:00-14:30 CET

14:30-15:30 CET

دکتر غزاله طباطبایی (نوروانکولوژیست)

دکتر فاطمه همایی (کلینیکال انکولوژیست)
دکتر ناهید نفیسی (جراح پستان)
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برنام ــه کلینیکال انکولــوژی

سمپوزیومهای اقماری

جمعه  3بهمن ماه Satellite / 1399
زمــان
12:30-13:30 IRST
10:00-11:00 CET

عنــوان
سمپوزیوم اقماری Pierre Fabre

بهبود نتایج در بیماران سرطان پستان  HER2مثبت
دکتر فاطمه همایی (کلینیکال انکولوژیست)

سمپوزیومهای
اقماری

جمعه  3بهمن ماه Satellite / 1399
زمــان
14:30-15:30 IRST

جمعــــــه
 3بهمن ماه
1 3 9 9

12:00-13:00 CET

پنجشنبــه
 9بهمن ماه
1 3 9 9

عنــوان
سمپوزیوم اقماری Merck
نقشه پویای درمان  SCCسروگردن :راه ایدهآل

)Dr Jan B Vermorken (Medical Oncologist

پنجشنبه  9بهمن ماه Satellite / 1399
زمــان
17:30-18:30 IRST
15:00-16:00 CET

عنــوان
سمپوزیوم اقماری Merck

از پیچیدگی تا شفافیت :بهینهسازی روند درمان سرطانهای متاستاتیک کولورکتال

)Dr Dirk Arnold (Medical Oncologist
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