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 جامعه جراحان ايران علمي هايگزارشي از فعاليت

 هاي جاري( فعاليت1

 كنگره علمي ساالنه 41ـ برگزاري 

 ايدوره كنگره ميان 64برگزاري ـ 

 كارگاه آموزشي 69ـ ـ برگزاري 

گزيده از بر ايكه مجموعه بارماه يك سههر  ايران جراحي جراحي ايران فصل نامه علمي ـ پژوهشينشريه  انتشارـ 

 باشد.مي مي در يك موضوع خاصبررسي مقاالت عل و هاي تحقيقاتيها، نتايج طرحها، پژوهشبررسي

خرين آمنتخبي از برگيرنده ترجمه  دركه  تخصصي هاي پزشكي جراحي عمومي وتازه اي ازگزيده نشريهـ انتشار 

معتبر پزشكي مجله علمي  36در ايران از  هامقاالت علمي )جراحي عمومي و تخصصي( با توجه به كاربرد آن

ت اعضاء هيئت مديره جامعه جراحان كه هيئت تحريريه مجله هستند تدوين با همبار ماه يك دوهر  بوده وجهان 

 و به وسيله فرهنگستان علوم پزشكي منتشر مي شود.

 .شودمي ارسالجامعه جراحان فعال  اعضا تمامدو نشريه به صورت رايگان براي  هر   
 

و ارائه مطالب پايه علمي فصل در موضوعات مختلف پژوهشي  68حاوي  Surgical Researchترجمه كتاب  -
  جراحي

فصل كه    حاوي  46( در  The Trauma Handbook Of the Massachusetts Hospitalترجمه كتاب تروما ) -
مطالب علمي كاربردي جهت دسترسي سريع به روش هاي بررسي و درمان بيماران ترومايي و مشكالت مختلف تروما 

 مي باشد.

 چه ميدانيد؟ ) به زبان ساده و قابل درک براي عموم مردم (تاليف كتاب درباره جراحي  -
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 جامعه جراحان ايرانهاي ها و كميتهئتهي (2

 هيئت رئيسه

 گذاريريزي و سياستهيئت برنامه

 علمي جامعه جراحان ايران كميته

 جامعه جراحان ايران اجرايي كميته

 جراحان ايران لمي ساالنه جامعهدر كنگره ع جراحي هاي تخصصيانجمن دبيران برنامه هيئت

 پژوهشي ـ آموزشي هيئت

 هاارزشيابي كنگره هيئت

 ارزشيابي بهترين مقاالت علمي هيئت

 كميته علمي جراحي عمومي

 االت خودآموزيوكميته طرح س

 كميته آموزش مداوم

 كميته تدوين اهداف آموزشي

 هاي ارزشيابيكميته بررسي روش

 هاي آموزشيكميته بررسي شيوه

 (IT)هاي آموزش مداوم پزشكي افزار جهت ارتباط فعاليتكميته بررسي و تدوين نرم

 كميته تروما

 كميته ژورنال كالب

 Strategy Planningكميته 

 صدور مجوزهاي علمي و ارزشيابي برنامهكميته 

 كميته اخالق

 كميته آينده نگري

 كميته گروه جراحان عمومي

كميته اقتصادي



 زشي ـ پژوهشيآمو هاي( فعاليت3

 خبري به همكاران جراحهاي علمي و رساني فعاليتجامعه جراحان ايران جهت اطالعاينترنتي  پايگاه گسترشـ 

 ها در كشور مبدازمان با تاريخ انتشار آنگسترش كتابخانه جهت دسترسي همكاران به نشريات معتبر پزشكي همـ 

هـاي  طـي سـال   هاي آموزش مداوم پزشكيكنندگان در برنامهتشرك و عملي ميزان ارتقا علمي مستمر ـ ارزشيابي

 گذشته

 و نمايش آن در كنگره با هدف ارتقا سطح علمي و عملي همكاران Cine Clinicـ كوشش براي ايجاد 

 هاي علمي جامعه جراحان ايرانهاي زنده در طي برگزاري همايشبراي ايجاد برنامه Telemedicineاندازي ـ راه

 هنماي انجام ماموگرافي براي غربالگري تشخيصيـ تهيه را

 ـ تهيه راهنماي استفاده از پاراكلينيك در بررسي بيماران جراحي انتخابي

بررسـي  بـا در نرـر گـرفتن     (تفكيـك  هب)هاي كشور از اعمال جراحي در بيمارستان ناشيـ بررسي آماري عوارض 

 يبيمارستان امكاناتها و ، نوع بيمارييخصوصيات جراح

جراحـان بـه بيمـاران در     سـوي ر آموزش مداوم جامعه پزشكي در نوع فعاليت و خدمات ارائه شـده از  يثتاـ بررسي 

   آسيب شناسي و ....گذشته با توجه به عوارض، شكايات، بررسي هاي دوره طيسطح كشور 

 در كشور Imagingـ ارزيابي وضع موجود از نرر 

هـاي علمـي و   تروماهاي ناشي از تصادف وسايل نقليه و ارائه توصيهني به هاي درمادهي نرامـ ارزيابي نحوه پاسخ

 عملي

 و راهكارهاي اجرايي آن IIIو  IIدرجه  هايرساني به بيماران دچار سوختگيـ ارزيابي نحوه خدمات

 ـ بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات بستري و سرپايي و راهكارهاي بهبود آن

 عمل هاي پاراكلينيك پيش ازبه آزمايش (Elective Surgery) انتخابيجراحي ان بررسي نياز بيمارـ 

 : تهيه يك راهنماي بالينيبيماران جراحي درپيشگيري  به عنوان هابيوتيكاستفاده از آنتي نحوهـ بررسي 

 عملكرد جراحان شده توسط جامعه جراحان ايران بر دانش، نگرش و مداوم برگزار هاي آموزشثير برنامهاـ بررسي ت

 كشور
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،  (1395 سـال  تـا  1379از سـال  مي ساالنه جامعه جراحان ايران )هاي علتهيه گزارش تفصيلي ارزشيابي كنگرهـ 

هـاي علمـي و   يابي برنامهكيفيت محتوا، نحوه اجرا، ارز گيري با هدف ارتقاها و نتيجهو مقايسه آنآماري  بررسي

 نان از انتقال مفاهيمكسب اطمي جهتجستجوي راهكارهاي الزم 

دردهاي بيماراني كـه بـه صـورت     ـ بررسي نگرش جراحان در مورد تجويز داروهاي مسكن )مخدر( جهت تسكين

 و براي تشخيص قطعي احتياج به زمان دارند )شكم حاد، تروماها . . .( كردهاورژانس مراجعه 
انجام شده و اثر آن بر ميـزان بقـا و    هايرماندسال و مروري بر  30بررسي فراواني سرطان پستان در زنان زير ـ 

 كيفيت زندگي اين گروه از بيماران

 ـ بررسي چاقي در ايران

 ـ بررسي نقش موتورسيكلت سواران در تروماي ناشي از برخورد با وسايل نقليه موتوري

 هاي پزشكي موجودـ بررسي هزينه مطب جراحان كشور و مقايسه آن با تعرفه

 هاي آموزشي جامعه جراحان ايراناستقبال جراحان جوان از برنامهـ طرح تحقيقاتي 

 ـ پروژه تحقيقاتي بازآموزي به روش علمي

 ايران هاي آموزشي جامعه جراحانـ پروژه تحقيقاتي نگرش جراحان جوان نسبت به برنامه

 هاي علميهاي ارزشيابي انجمنـ پروژه تحقيقاتي شاخص

 هاي علميت انجمنـ پروژه تحقيقاتي و نحوه فعالي

از عمل در بيماراني كه نياز به اعمال جراحي انتخابي  پيشهاي الزم ـ پروژه تحقيقاتي بررسي نياز به انجام آزمايش

 دارند.

 سينه در بيماراني كه نياز به اعمال جراحي انتخابي دارند.ـ پروژه تحقيقاتي بررسي نياز به انجام راديوگرافي قفسه

 بيوتيك در جراحياستفاده از آنتيـ پروژه تحقيقاتي 

 پروژه بررسي آموزش پزشكي در كشور -

 پروژه نحوه پيشگيري از تروما در كشور -

 ختنه بررسي و روش، سال انجام -

 . راهنماي باليني درمان مجروحين جنگي-

 پيشگيري از مرگ و مير ناشي از سوانح رانندگي -
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 االنه جامعه جراحان ايرانس كنگره دومينو  چهلهاي علمي برنامه

 1397رديبهشت ماه ا                                          

 هاي جراحيگروه يتمامبراي برنامه عمومي مشترك 

 10:30ـ  10ميهمان: ساعت سخنران 

 سالمت شهر ) دكتر محمدعلي نجفي ( .1

 نقش مجلس در حل مشكالت پزشكي ) دكتر علي نوبخت حقيقي ( .2

 روما، آمادگي پزشكي در حمالت تروريستي ) دكتر محمدرضا ظفرقندي (ترياژ در ت .3

 صبح 10 -8ميزگردهاي 

 تيبترومبوفل .1

 جراح و قانون .2

 13 ـ 11ساعت  :ميزگردهاي صبح

 با اين بيمار چه كنم ؟ .1

2. Multiple Trauma نجات بيمار ترومايي 

3. Lymph Node Dissection در سرطان هاي شايع 

 است از انجام آن خودداري شود.مواردي از جراحي كه بهتر  .4

 آزمايش ها و مشاوره هاي غير ضروري پيش از عمل .5

 

 هرروز cine clinic 18-19نمايش فيلم 
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 هاي جراحي عموميبرنامه

 

- Abdominal Compartment Syndrome 

 آنوريسم شکمي -

 آپانديسيت  -

 مفرطدرمان چاقي  -

 تازه هاي سرطان معده -

 سنگ كيسه صفرا -

 ه گوارشخونريزي از دستگا -

 پاي اسکميك -

 سرطان كولوركتال  -

 كاربرد فلپ ها در جراحي -

 و صدمات عروقي تروماي زانو -

 بيماريهاي خوش خيم پستان -

 سرطان پستان -

 جدار شکم هاي فتق -

 و اليپوساكشن آبدومينو پالستي -

 اتفاقات ناخواسته در زمان عمل جراحي -

 تصوير برداري و جراحي -

 انپست هايبازسازي پستان بعد از جراحي -

 واريس  -

 توده تيروئيد -
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 هاي آموزشيكارگاه

 كارگاه سونوگرافي

 ؟كارگاه چگونه مقاله بنويسيم
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 برنامه جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات

 خورشيدي 01397افق انجمن جراحي اعصاب براي كنگره ساليانه ارديبهشت ماه 

تازه هاي جراحي اعصاب خواهد بود. در اجراي اين  "ه موارد عمده نگاه كنگره جراحي مغز و اعصاب در اين دوره ب

در زمينه هاي تروما، انكولـوژي، واسـكوالر، تصـوير بـرداري،      "تازه هاي جراحي اعصاب "هدف، مباحث پيرامون 

فانكشنال و اطفال خواهد بود. طي مدت برگزاري از بزرگان اين رشته داخل و خارج كشور دعوت خواهد شد تا تازه 

هر كدام از اين مباحث را جهت شركت كنندگان ارائه نمايند. در راستاي همين هدف قسمتي از مـدت زمـان    هاي

كنگره به پانل و سخنراني هاي چالشي و كنتراورسي بصورت طرح مطالب موافق و مخالف، در جنبه هاي مختلـف  

اه صاحب نرران اين بحـث، بـه   جراحي اعصاب خواهد بود، و پس از آن تمامي شركت كنندگان در كنفرانس بهمر

تبادل نرر و بحث علمي خواهند پرداخت و در انتها نتيجه گيري نهائي توسط هيئت رئيسه و گرداننده پانل اعـالم  

 نررات خود، در اين قسمت داده شده است.  نقطهتري به شركت كنندگان جهت طرح  گرديد. نقش پرنگ

براي اين دوره از كنگره، ايفاي نقش باز آمـوزي بـراي    "اعصاب تازه هاي جراحي "يكي از اهداف انتخاب عنوان 

در اين دوره راهگشاي بازآموزي و آشنائي شركت  "تازه هاي جراحي اعصاب  "شركت كنندگان است. ارائه مباحث 

كنندگان با مطالب جديد و به روز شده جراحي اعصاب و نقش كاربردي آن در حوزه هاي پيشگيري، تشخيصـي و  

خواهد شد. پركردن شكاف بين اندوخته هاي قبلي با جديدترين اكتشافات كاربردي تشخيصي و درمـاني از  درماني 

رويكردهاي بازآموزي اين دوره خواهد بود. يقيناً در پايان كنگره شركت كنندگان سطح دانش جديد و به روز شـده  

 اي را در حيطه كاري خود تجربه خواهند كرد.

ي كه در زمينه هاي مختلف جراحي اعصاب شده مرهون به مشاركت ساير رشته هاي امروزه پيش رفت هاي جديد

اسـت،   "تازه هاي جراحي اعصاب  "تخصصي هم ميباشد. همين كه رويكرد اين دوره از كنگره به سمت و سوي 

بخودي خود حضور ساير رشته هاي تخصصي كه به نحوي نقاط اشتراک با جراحي اعصـاب را دارنـد، برجسـته و    

ررنگتر ميكند. در اين كنگره از يافته هاي جديد مرتبط با جراحي اعصاب در ساير گروه هاي تخصصـي هموـون   پ

جراحي و رشته هاي مرتبط با آن، طب اورژانس، اطفـال، نورولـوژي، روانشزشـكي، راديولـوژي و تصـوير بـرداري،       

و ... استفاده شده و تاز هاي آنها كه مربوط به  پاتولوژي، انكولوژي و راديوتراپي، فارماكولوژي و علوم داروئي باليني

 حان اعصاب است مورد بحث و بازآموزي براي شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.اجر

به همكاران جوان و آماده سازي آنان براي ادامه راه انجمن  ررويكرد هاي ديگر اين كنگره مشاركت دادن بيشت

ارائه شده توسط جراحان اعصاب جوان و اعطاي تشويق نامه و جوايز خواهد بود. اعالم بهترين مقاالت و مباحث 

اركت فعال و مفيد آنان خواهد بود.ارزنده به آنان در انتهاي كنگره زمينه ساز مش
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 جراحي زنان و زايمانبرنامه 

ـ  1397در سايه الطاف خداوند شاخه زنان و  مامايي جراحان ايران در نرر دارد برنامه كنگره سـال   ا را ب
كيد بر محورهاي سالمت زنان، مادران، جنـين و نـوزاد، سـرطان هـاي زنـان، تـازه هـاي مـديريت         ات

 طب زنان و مامايي برگزار نمايد.بيماريهاي زنان و مامايي و چالش هاي قانون 

 
روز در قالب سـخنراني، بررسـي چـالش هـا، نقـاط ضـعف و قـوت روش هـاي          5اين برنامه در مدت 

در اين برنامه جهت مشاركت شركت كنندگان روزانه زماني براي  زار خواهد شد.تشخيصي و ميزگرد برگ
 و پاسخ در نرر گرفته شده است. پرسش

 
موضوعات مهم مورد بحث روز اول بررسي مشكالت مربوط آسيب هاي حين و پس از تولـد و چـالش   

بررسي مي شوند. روز  هاي آن و بارداري هاي كم خطر كه از لحاظ جنين و مادري عارضه دار شده اند،
اثر بارداري و زايمان بر كف لگن، روز سوم ميزگرد  دوم تازه هاي مديريت اختالالت يائسگي و ميزگرد

و  Dازه هاي غربالگري و درمان كمبود ويتامين ترخورد با بارداري هاي پرخطر و مديريت آن و بنحوه 
هاي مديريت و درمان ناباروري بحث خواهد  ترومبوآمبولي را در بارداري شامل مي شود. روز چهام تازه

شد. روز پنجم ممنوعيت بارداري و زايمان طبيعي و چالش هاي سزارين از ديـدگاه هـاي رشـته هـاي     
ز متخصصين و اساتيد رشته هاي مختلف بـراي  امختلف بررسي خواهد شد الزم به ياد آوري است كه 

 سخنراني و تبادل نرر دعوت بعمل آمده است.
 

ست اين برنامه بتواند به ارتقاء هرچه بيشتر سالمت زنان كمك نمايد.اميد ا
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 عروقجراحي برنامه 

 عوارض اعمال جراحي عروق، پيشگيري و درمانعنوان : 

گيرند و اكثـر بيمـاران    با توجه به اينكه بيماران زيادي تحت اعمال جراحي عروق در سطح كشور قرار مي

ي و چاقي و فشار خون و ديابت دارند. لذا عوارض ماز قبيل هيشرليشيد ريسك فاكتورها ي آترواسكلروز كرونر

مصـرف   قلبي مي تواند بعد از عمل ايجاد شود همونين عوارض ريوي نيز در اين بيماران ديده مي شود و

سيگار در بيماران جراحي عروق سبب بروز عوارض ريوي نيز مي شود. ديابت روي كاركرد كليه موثر است و 

احي بزرگ عروق ممكن است منجر به عوارض كليوي در اين بيماران گـردد. از جملـه عـوارض    اعمال جر

خطير در بيماران جراحي عروق مي تواند خطر عفونت در محل جراحي و عفونت گرفت و مسائل مرتبط بـا  

 آن باشد، عوارض مربوط به پيوندهاي عروق آنوريسم هاي آناستوموتيك و عوارض ناشي از اعمال جراحي

 اندوواسكوالر كه امروزه پيش از پيش انجام مي شود و الزم است جراحان با عوارض آشنائي داشته باشند.

 

در اين همايش يك روزه با بهره گيري از دانش و تجربه اساتيد جراحي عـروق كشـور و حضـور جراحـان     

 ارتقاء علمي بشود. از ساير رشته ها سعي ميشود آشنايي مكفي در اين زمينه داده شود و موجب محترم 

 

همونين روشهاي پيشگيري از بروز عوارض و نيز درمان عوارض احتمالي به طور مفصل مورد بحث و 

تبادل نرر قرار خواهد گرفت.
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 جراحي ارتوپديبرنامه انجمن 

 عوارض ناشي از اشتباهات تشخيصي و راه هاي جلوگيري از آن عنوان كلي :

 

كليد درمان صحيح و رسيدن به نتايج درماني مطلوب، داشتن تشخيص درست است. بيماري  اهميت :

ست درمان شده اند كه هم به بيمـار آسـيب وارد شـده و هـم     زيادي ديده مي شود كه با تشخيص نادر
باعث گرفتاري بعدي پزشك شده اند. باتوجه به اينكه طي سال هاي اخير از برنامه هـاي ارتوپـدي در   
كنگره جامعه جراحان ايران استقبال زيادي نمي شود كه خود مستلزم بررسي و علت يابي اسـت، شـايد   

ابقت با نيازهاي همكاران ارتوپد داشته باشد و مورد استقبال بيشتري اين عنوان و مطالب طرح شده مط
 قرار گيرد.

 

 

 عنوان زير مجموعه رديف

 اريپرست 1
 ( مراقبت از آتل و گچ2-( پانسمان در بيماران ارتوپدي          1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) پانل (4-( راه اندازي بيمار                         3

 ستون فقرات 2
 ( ديسكوپاتي لومبار2-( ديسكوپاتي گردن                       1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) پانل (4-نخاعي                     ( تنگي كانال 3

 شانه و آرنج 3
 ( شانه منجمد2-( پارگي روتاتور كاف                    1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) ( پانل4-دررفتگي شانه             -( شكستگي3

 دست 4
 هاي فلكسور( آسيب تاندون2-ندروم تونل كارپال                   ( س1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) پانل (4-هاي اكستانسور         ( آسيب تاندون3

 هيپ 5
 ( نكروز آوسكوالر2-( استئوآرتريت                            1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) ( پانل4-     هاي حلقه لگني        ( شكستگي3

 زانو 6
 ( ضايعات ليگاماني2-( ضايعات منيسك                       1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) ( پانل4-( دررفتگي مكرر پاتال                   3

 پا و مچ 7
 دررفتگي ليسفرانك-( شكستگي2-                  ( پيچ خوردگي مچ پا 1
 (باال مورد سه هر با اشتباه تشخيصي از كيس معرفي)( پانل 4-( استئوكندريت ديسكانت تالوس      3

 اطفال 8
1 )DDH                     هاي آرنج( شكستگي2-در نوزادان 
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) ( پانل4-( ژنوواروم                                2

 تومور 9
 ( نياز يا عدم نياز به بيوپسي و نحوه انجام آنImaging     -2( درخواست و تفسير 1
 (باال مورد سه هر از تشخيصي اشتباه با كيس معرفي) پانل( 4-( آمشوتاسيون يا حفظ اندام             3

 مولتيپل تروما 10
 ( احياء بيمار2-و معاينه اوليه                  ( بررسي1
 (باال مورد سه هر با اشتباه تشخيصي از كيس معرفي) پانل( Imaging    -4( معاينات ارتوپدي و 3
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 كودكانجراحي انجمن برنامه 

در كنگره امسال هموون سال هاي گذشته كليه سخنراني هاي همكاران محترم به صورت مقاله 

 بود. پژوهشي خواهد بود كه نشانگر تجارت شخصي و نتايج مركز دانشگاهي مربوط خواهد

جسته ايراني خواهيم داشت. همونين روزانه رروز كنگره هر روز يك سخنران مهمان از اساتيد ب 5در 

 تبط برگزار خواهد شد.ريك ميزگرد در رابطه با موضوعات م

يكي از شايعترين و پيويده ترين مباحث در جراحي كودكان كه حجم زيادي از كتب و مقاالت مرجع 

د، موضوعات مربوط به دستگاه گوارش و بيماريهاي جراحي كولوركتال اين رشته را شامل مي شو

مي باشد. بعضي از ناهنجاري هاي كولوركتال همراه با آنومالي هاي دستگاه ادراري تناسلي مانند 

مالفورماسيون هاي آنوركتال مي باشدكه ممكن است، نيازمند جراحي هاي بسيار پيويده و متعدد كه 

دوران بلوغ و حتي پس از بلوغ همراه بيمار و خانواده وي باشد. همونين يكي  برخي از اختالالت تا

از شايعترين مشكالت در جراحي كودكان اختالالت دفع، چه به شكل يبوست و چه به عنوان بي 

ه محتاج برنامه ريزي كاختياري دفع در بيماري هاي مادرزادي و اكتسابي كولوركتال مي باشد 

گون درمان جهت كنترل دفع راحت و منرم مي باشد. از طرفي با وجود درست و روش هاي گونا

آنكه بيماريهاي اكتسابي كولوركتال و معقد مانند آنوه در بالغين ديده مي شود در اطفال كمتر شيوع 

دارد، ولي به نوبه خود به آگاهي و مهارت خاصي در درمان آن نيازمند است. بر اساس همين مقدمه 

بيماري هاي كولوركتال به شكل بسيار بسيار اختصاصي و تك رشته اي توسط است كه بعضي از 

افراد ماهر در اقصي نقاط دنيا و به شكل ارجاعي درمان مي شود. بديهي است بحث و تبادل نرر با 

اين افراد در كنگره ها و مناسبت هاي مربوطه در داخل و خارج از كشور و تكرار مكرر چنين برنامه 

مي باشد. انتخاب اين عنوان به عنوان  اته جراحي كودكان بسيار پرثمر و راهگشهايي براي رش

به دليل اهميت و چالشهاي  1397سرفصل برنامه هاي كنگره جامعه جراحان كودكان ايران در سال 

 فراسوي درمان درست اين بيماران مي باشد.
 0هستيم1397ي در كنگره ارديبهشت ماه  آرزومند همکاري فعال همکاران جراح كودكان و ساير همکاران گرام 
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 جراحي توراكسبرنامه انجمن 

 
ادبيات پارسي ما پر است از اشعار و مطالب بي نهايت آموزنده از گذر زمان و اينكه انسان در از دست 

 دادن اين موهبت تكرار نشونده، چقدر غافل است.

مي كنيم. در سه روزي كه به برنامه را شروع  1397با اين مقدمه، نگارش پيش برنامه كنگره سال 

جراحي توراكس اختصاص داده شده، صبح ها بيست مقاله ) كه سعي خواهيم كرد مثل هر سال 

 .شدپژوهشي و متعلق به كار خود همكاران در محل خدمتشان باشد ( ارائه خواهد 

 در بعد از ظهرها سه پانل با عنوان هاي :

 كستصميم گيري هاي مشكل در جراحي تورا .1

 بازسازي دستگاه گوارش بعد از عمل ازوفاژكتومي .2

 تروماي راههاي هوايي اصلي .3

اجرا خواهد شد كه تمام سعي بر آن خواهد بود كه ميزگردها بصورت دو طرفه و بين گرداننده، اعضاء 

 پانل و حضار باشد.

انجمن  ا بهر صورت ممكن به دفترردرضمن يك سوال را با همكاران مطرح مي كنيم كه جواب آن 

 تا در زمان برگزاري كنگره بتوان به اطالع همه اعضاء رسانده شود. ئيدارسال نما

 سوال :

 جراحي توراكس در ايران نسبت به منطقه و جهان درچه موقعيتي قرار دارد ؟

 اگر جواب عقب ماندن آن هست لطفاً به تفسير توضيح دهيد اشكال در كجاست؟

 در آموزش .1

 ماني كشوردر ساختار بهداشتي و در .2

 مشكالت مالي و به تبع آن نبود وسايل الزم، ... .3

 حان توراكسامسائل روحي رواني و اجتماعي پزشكان باالخص جر .4

 ...و غيره  .5
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 پالستيک انجمن

 

جراحي پالستيك، شاخه اي از رشته جراحي است كه از ديرباز مورد توجه بوده است. در واقع عالوه بـر  

تصادفات  رها،نسكاستيك در باز سازي ناشي از بيماريهاي مادرزادي، اين كه جراحان فوق تخصص پال

و سوختگي ها نقش اصلي را دارند و از سرتاسر ايران زمين در مراكز جراحي اسـتانها بيمـاران را مـداوا    

ري مواجه نيستم بلكه مراجعه كننده فـرد سـالمي اسـت كـه     اميكنند، در زيرگروه جراحي زيبايي، با بيم

يير ميباشد و دامنه اين تغييرات به قدري گسترده هستند كه شايد هـيچ تشـابه كـاملي بـين     خواستار تغ

خواسته هاي دو نفر وجود نداشته باشد. اين دامنه تغييرات در جراحي زيبايي و روشهاي نـوين جراحـي   

 هاي بازسازي سبب شده روش هاي بسيار متفاوتي براي نيل به اين تغييرات ابداع گردد. وجـود طيـف  

گسترده از روش هاي گوناگون ارتقاي حرفه اي مداوم را مي طلبد نيل به اين هدف ممكن نيست مگر 

با برگزاري همايش هاي فوق تخصصي به صورت منرم و دوره اي كه سـبب افـزايش توانـايي هـاي     

مختلف گردد. از طرف ديگـر اطـالع رسـاني صـحيح     ي جراحان پالستيك در زمينه هاي ملعلمي و ع

جهت شناخت جراحي پالستيك و متوليان اصلي آن افكار عمـومي و مـراجعين را در انتخـاب پزشـك     

 مناسب ياري خواهد نمود.
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 يليه و مجاري ادراركجراحي برنامه انجمن 

 

تازه ها ، بررسي و درمان پروستات سرطان
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 قلب جراحيانجمن  برنامه

Congenital LVOTO Small Aortic root 
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 جراحي آندوسكوپيکبرنامه 

سترش گجراحي الپاراسكوپي يكي از مرتبط ترين شاخه هاي جراحي با تكنولوژي است كه بواسطه آن با 

روز افزون و همه جانبه به پيش مي رود. از زمان معرفي تكنيك الپاراسكوپي تاكنون شايد هنوز بيش از 

قرن نگذشته است ولي شايد به جرات بتوان گفت كه هم ازنرر گستردگي و هم از نرر پيشرفت نيم 

 تكنيكي بيشترين سرعت رشد را در عرصه جراحي داشته است.

پديده جراحي هاي روبوتيك بعنوان آخرين پيشرفت ها در اين زمينه تحولي شگرف ايجاد كرده است كه 

 خواهيم شنيد.ار بيشتر يقطعاً در سالهاي آينده بس

انجمن جراحان دروبين ايران نيز در جهت بروز رساني اطالعات همكاران گرامي و ارائه آخرين پيشرفت ها 

 در اين زمينه سلسله مباحث سالهاي گذشته را كه به همين منرور پايه گذاري شده است، ادامه خواهد داد.

 ن اهداف ياري نمايد.اميدواريم كه برگزاري موفق اين جلسات ما را در نيل به اي
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 گوش و گلو و بينيجراحي انجمن برنامه مدون 

 
ردن هستند، كارهاي چون صحبت كردن و جويدن و بلع و گغدد بزاقي، غددي منحصر به فرد در سرو

 نيز بهداشت دهان و دندان، ارتباط مستقيم با عملكرد اين غدد دارند.

( و غدد فرعي ) مينور ( تقسيم بندي ميشوند. دسته  بطور كلي اين غدد به دو دسته غدد اصلي ) ماژور

يد، غده ساب منديبولر و غده ساب لينگوال است و غدد فرعي هم در تمام مسير تغدد پارو شاملاول 

تنفسي و گوارشي فوقاني پراكنده هستند. بيماريهاي چون انواع التهاب ها ) عفوني و غير عفوني ( ، 

تومورها در غدد بزاقي بحثي پيويده است و درمان صحيح اين  انسداد مجراي خروجي غده اصلي و

بيماران در عود و سوروايوال آنها تاثيري بسزا دارد. بعالوه درمان اين تومورها بخصوص در غده پاروتيد 

كه نزديكي زيادي با عصب فاسيال دارند، پزشك را به چالش ميكشد. در اين دوره باز آموزي جامعه 

 غدد بزاقي و درمان آنها خواهد بود. كز بروي بيماريهايجراحان ايران، تمر
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 جراحي دست انجمن

بيـات دقيـق   زكه  بمدت دو روز مي باشد سعي شده است موارد كاربردي و بـا ج  1397در كنگره سال 
 براي هر بيماري و درمان كامل آن در سخنراني ها و ميز گرد ها با برنامه اي هماهنگ بيان شود.

 راي چهار تاپيك اصلي بحث و سخنراني خواهيم داشت.در اين كنگره ب

 آسيب هاي ليگاماني و در رفتگي در مفاصل كوچك انگشتان دست .1

 آمشوتاسيونها در دست .2

 آرتروز مفاصل انگشتان دست .3

 سندروم كمشارتمان در دست .4

 شكسـتگي هـاي مفاصـل كوچـك     دو ميزگرد نيز در مورد آسيب هاي ليگاماني در مفاصل كوچـك و 

 هم در مورد پروتزها و انواع آن در دست و انگشتان دست مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ميزگردي
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 انجمن چشم پزشكي

 
همراه با برنامه هاي  تخصصي ديگر
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 كلينيكال انكولوژيبرنامه 

 

با توجه به اهميت بدخيمي ها و لزوم درمان بيماران با دخالت پزشكان با تخصص هـاي متفـاوت، در   

رنامه تالش شد تلفيقي از بدخيمي هايي كه شيوع قابل توجهي دارند ولي در كنگره هاي ساليان اين ب

و بدخيمي هاي شايع در نرر گرفته شود. برنامه در دو روز برگـزار   دومي شكمتر به آنها پرداخته قبل 

ـ  ميگردد. شروع برنامه در هر جلسه با بيان مخالف و موافق ه هـاي  پيرامون يك موضوع خاص و جنب

متشـكل از جراحـان،    متفاوت رويكرد به بيمار بحث مي شود و پس از آن دو تـا سـه بيمـار در پانـل    

راديولوژيست ها مطرح شده و از سيستم راي دهي براي مشـاركت  انكولوژيست ها، پاتولوژيست ها و 

 فعال حضار استفاده مي شود.

ه جامعه جراحان خواهد بود با مبحث بدخيمي روز اول برنامه كلينيكال انكولوژي برابر روز چهارم كنگر

 هاي دستگاه تناسلي بانوان شروع مي شود.

ميگردد. در عصر اول برنامه مشـترک در سـالن   در جلسه پيش از ظهر به مبحث ساركوم ها پرداخته 

 اصلي در مورد بدخيمي هاي دستگاه گوارش فوقاني ) معده ( پرداخته مي شود.

نقش تصميم گيري در يك نگره مي باشد با مبحث سروگردن آغاز شده كه روز دوم كه روز انتهايي ك

 تيم براي بيمار بسيار تعيين كننده است.

درپيش از ظهر بحث سرطان هاي قفسه صدري در نرر گرفته شده كه موضوعي است كه در سمينار 

 هاي قبلي كمتر به آن پرداخته شده است.

تحتاني اختصاص يافته است كه با توجه به شـيوع آن  عصر روز دوم به سرطان هاي دستگاه گوارش 

 الزم بود كه در برنامه آورده شود.
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 بيهوشي و رانيماسيونبرنامه 

 همراه با رشته هاي تخصصي ديگر
 

 

 

 لوژيراديوبرنامه 

 ديگر رشته هاي تخصصيبرنامه هاي همراه با 
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 برنامه پرستاري جراحي

وجه نرام سالمت و سازمان هاي بهداشتي در سراسـر جهـان بـوده مراقبـت و     آنوه كه همواره مورد ت

تماميت جامع و يكشارچه مطابق با استانداردها مي باشد. لذا در دستيابي و توسعه اين اهداف بـي ترديـد   

پيشبرد و اجراي پژوهش هاي كاربردي، اخالقيات، ارائه نوآوري هاي علمي، آموزش و ارتقـاء عملكـرد   

ز مهمترين محوره هاي اساسي در برگزاري كنگره سراسري جامعه جراحان شاخه پرسـتاري  حرفه اي ا

 ميباشد.

 بدين منرور در كنگره پيش رو محورهاي زير بيشتر مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت.

 

 اورژانس هاي ارتوپدي 

 اورژانس هاي توراكس 

 اورژانس هاي جراحي و مراقبت در ستون فقرات 

 ي در جراحي هاي قلبرويكرد مراقبت 

 جراحي و مراقبت در سالمندان 

 جراحي در سرطان و پيگيري درمان هاي بعدي 

 روش هاي نوين در كنترل عفونت هاي بيمارستاني 

 نقش آموزش حين خدمت پرستاران در كاهش هزينه هاي بيمارستاني



29 

 ه و ارسال خالصه مقالهينحوه ته يراهنما

در نظـر ررفتـش هـ   اسـت        1396مـا    اسـند   15مل مقاالت افت متن کايدر ين مهلت برايآخر ـ  1

 يبررسـ ر قابـل  يـ ران ارسـا  هـدن غ    يرخانش جامعش جراحان ايخ بش دبين تاريکش پس از ا يمقاالت

 خداهد  بدد.

ک از يـ سد   مقالش  جدد ن اردغ ارر چـش هـر   يند يبرا ياز نظر تع اد مقاالت ارسال يتيچ مح  ديـ ه  2

ک مقالـش  يش از يب در صدرتي کشک مقالش را ارائش دهد . يبش عددان سخدران تدها  تداند يهمکاران م

سـد ران مقالـش ارائـش    ير نديتداند  تدسط سايم يرفتش ه غ مقاالت اضافيارائش پذ يسد   براياز ند

 .هددن مختلف   در مقاالت ردناردنغ اجتداب يهدن . الزم است از ارائش مطالب  اح  تحت عدا 

دش مدضـد  آن مقالـش صـاحب نظـر     يسش ننر از دا ران کدگر  کش در زم يافت ه   برايت درـ مقاال  3

رفتش ي   مقالش پذيهدن . چکيا رد مياز کسب ه  غ انتخاب ي     براساس امتيباهد  ارسا  ررديم

 يدترنتـ يگـا  ا يداً در مجمدعش خالصش مقاالت کدگر  چاپ   نيـ  در پا يه   جهت ارائش در کدگر غ ع

افـت  يکـش در  يرفتش ه   بـش همـان صـدرت   ي   مقالش پذيران  ارد خداه  ه . چکيامعش جراحان اج

   يـي امالاز نظر  يکاف ش آن دقت الزم  يستش است کش در تهي غ لذا هايهدد بش چاپ خداه  رسيم

 ش هدد.يته يخدردربش عمل آم     ب  ن قلم ييانشا

مربدطش ارسا  هدد. نمدنـش   يهاش   در فرميته يسي  انگل ي   مقالش بش زبان فارسيـ الزم است چک 4

داً يپ ه     عيباه . لطناً خالصش مقالش فقط در فرم مخصدص تاين مجمدعش ميمش اين فرمغ ضميا

خداهشـمد  اسـت    بدـابراين باهـ غ  يچاپ نمـ  قابل د رنگارق يارسا  هدد. متن ارسا  ه   از طر

 فرستاد  هدد. ينسخش اصل

سـد رانغ همکـاران   محـل انجـام     يند يغ اسـام  15ترا با ان از  يپ عددان مقالش از فدنت ميتا يـ برا  5

اسـتناد  هـدد.    13ترا يپ متن مقالش از فدنت ميتا ي  برا 12با ان از   Boldترا يپژ هش از فدنت م

 رد.ي اژ  را دربرر 250  ح اکثر ي   مقالش بايمتن چک

 ختصر باه .ا   ميـ عددان مقالش کامالً رساغ رد 6

ر آن يـ  ن خـط در ز يکددـ   مقالـش بـا کشـ    سد   استغ نام ارائشيچد  ند يکش مقالش دارا يدر صدرت ـ7

 مشخص هدد.
مدضـد    يدر مـدرد سـابقش علمـ    يمختصر ،"مقدمه )هدف("ب هامل يترت   بشي   مقالشغ بايـ چک 8

پژوهش  روش"ه . در قسمت ق بايج تحقيازنتا يريرجشيها   بحث   نتافتشيقغ يقغ ر ش تحقيتحق

آم   از  دست بش نتايج "هايافته"ان   در قسمت يب يخدب ر ش انجام پژ هش بش "يريگو نمونه
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ريري از جشيالزم است نت "گيريبحث و نتيجه"پژ هش تا ح  الزم بيان هدن . در آخرين قسمت 

 مقالـش    يـ ردن مدـاب  در چک رد. از آ يـ صدرت ر يطدر مختصر اما کافهاي بش دست آم   بشافتشي

 هدد. يخدددار

ارسا   ي   استغ جهت بررسيان رسيها بش پاج آنينتا ي  بررس ييکش مراحل اجرا ي   مقاالتيـ چک  9

اً ا بعـ  يـ کدگر  اعـالم    ج پژ هش درينتا"از جملش  يهدد. خداهشمد  است در مقالش از ذکر مدارد

  .يينما يخددار"رردد  ..ياعالم م

قـات برعهـ     ي  تحق يات اصـد  اخـالح حرفـش   يـ   رعا يت صحت مطالـب از نظـر علمـ   يئدلـ مس  10

 است. مقالش سد رانيند

ا يـ ک يـ ق پسـت الکتر ن يمقالش از طر يغ خداهشمد  است نسخش اصليل در اق امات بع يـ جهت تسه11

 کدگر  ارسا  هدد. رخانشيدب يسکت مربدط بش نشانيهمرا  د

 1919913961 ي، کد پست175داماد، شماره رير مرخانه: تهران بلوايآدرس دب

ا در هـر د   يـ پدستر  ي  مقالش را بش صدرت هناهيل داريکش تما  ييـ لطناً در برنامش همرا  ذکر نما 12

 يارائش بش صـدرت پدسـترغ لطنـاً از راهدمـا     يرش مقالش هما براي . در صدرت پذييهکل ارائش نما

  .يين مجمدعش استناد  نمايمدجدد در ا

  ييصدرت تأ  در  ت قرار دارن يران در ا لديا يش جراحيچاپ در نشر يرفتش ه   برايـ مقاالت پذ 13

  .يشغ در فصلدامش بش چاپ خداهد  رسيش نشريريئت تحريه

 است. يـ ارسا  متن کامل مقالش جهت ارائش آن ضر ر 14

پرسش   پاسـخ   يقش زمان برايدق 5شغ ان هر برناميقش بدد    در پايدق 10ـ م ت زمان ارائش مقالش  15

 هدد.يدر نظر ررفتش م

 استناد  هدد. Power Pointاف ار هر مقالش از نرم ي هاياسال تهيش ـ الزم است جهت 16
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 رانيجامعه جراحان ا يكنگره علم دومين و چهل

 1397بهشت ماه يارد 19ـ  15

 

 عنوان مقاله:

 سندگان:ينو

 مقدمه:

 :روش پژوهش

 ها:افتهي

 :يريگجهيبحث و نت
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 رانيجامعه جراحان ا يكنگره علم دومينو  چهل

  1397بهشت ماه يارد 19ـ  15

 
 

 

 1377ت شهر تهران در سال ير انواع سرطان در جمعيآمار بروز مرگ و م

زمـاني   اثبت سرطان براساس جمعيت ههر تهران ب رگ تدسط انستيتد کانسر بـا مبـ    مقدمه:

است. در اين برنامش ثبت سرطان زيربداي برنامش ملي کدتر  بيماري  ه  رذاري پايش 1377ا  س

جا ا لين ر ارش جـام  علمـي   مبتدـي بـر بـر ز      سرطان در کشدر لحاظ رردي   است. در اين

هـا تـالش مسـتمر تهيـش       پس از سا  غمير اندا  سرطان در اين جمعيت )مدارد ج ي (   مرگ

 .دهدمي ر ارش

اين مطالعش براساس استان اردهاي برنامـش ثبـت سـرطان براسـاس      :گيريو نمونه روش پژوهش

هـا  افـ ار  يـژ    تحليـل داد    هـا در نـرم  هـاغ پـردازش داد   آ ري داد جمعيتغ هيد  فعا  جم 

در سـکدش   1377صدرت ررفتش است. اين ر ارش هامل کليش مدارد ج ي  سرطان کـش در سـا    

رانش ههرداري( بر ز نمدد    کليش مدارد مرگ ناهـي از سـرطان در   طق بيستههر تهران )مدا

 باه .همين م ت مي

مـدرد در زنـان هـهر     3059مدرد ج ي  اندا  سرطان در مـردان     3353در اين سا   ها:افتهي

ها در بـين زنـان سـاکن هـهر عبـارت بددنـ  از سـرطان        ترين سرطان. فرا انکردتهران بر ز 

غ  (%6نـ  تليا  ) اغ خـدن   رتيکدلد  (%5/6غ دهانـش   جسـم رحـم )    (%7غ پدسـت )  (%5/25) پستان

 :ها در بين مردان ساکن ههر تهران عبارت بددن  ازترين سرطان(   فرا ان%6کدلدن   رکتدم )

غ  (%7غ مثانـش )  (%8غ خدن   سيستم رتيکدلدانـ  تيا  )  (%5/10غ مع   ) (%11هاي پدست )سرطان

غ بـيش از   1377سـا    . در (%5/6(   کدلدن   رکتدم )%7تداسلي مردان ) ياعضابيضش   ساير 

مانـ   در  هاي تشخيص داد  ه   در هـهر تهـران در مراحـل تهـاجمي   بـاقي     از سرطان 90%

 ان .مراحل ا ليش بدد 

تـرين  ها   سرطان پدسـت   معـ   در آقايـان هـاي     سرطان پستان در خانم :يريگجهيبحث و نت

 ان .سنانش ا لب در مرحلش تهاجمي تشخيص داد  ه  اکدد   در سا  بدد    متبر ز سرطان
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 رديگير صورت ميمقاالت براساس جدول ز يابيارزش
 

 ازيامت در ارتباط با مقاله يموضوع مورد نظر و بررس

 است؟ يقاتيک کار تحقين مقاله يا

 از داد  هدد(يامت 20ن صنر تا ي)لطناً ب

0 - 20 

 وجود دارد؟ يريگجهيها و نتافتهين موضوع، يب يا ارتباط منطقيآ

 از داد  هدد(يامت 15ن صنر تا ي)لطناً ب
0 – 15 

 م شده است؟يتنظ يح و منطقيا مقاله به صورت صحيآ

 از داد  هدد(يامت 15ن صنر تا ي)لطناً ب

0 – 15 

 جه قابل اعتماد است؟يدن به نتيرس يح و برايصح يروش انجام بررس

 از داد  هدد(يامت 20ن صنر تا ي)لطناً ب
0 – 20 

 پژوهش است؟ يعلم يارهايو منطبق بر مع يمنطق يريگجهينت

 از داد  هدد(يامت 20ن صنر تا ي)لطناً ب

0 – 20 

 ق روشن است؟يزمان و مکان تحق

 از داد  هدد(يامت 10ن صنر تا ي)لطناً ب
0 – 10 

 100 – 0 ازيجمع کل امت

 
ک ه نظ ر خ ا      ين در ص ورت ي  در انتخاب مقاالت است. با وجود ا يار اصليجدول فوق مع

 د.ييل عنوان نمايد، لطفاً به صورت خالصه در ذيز دارين يگريد

 
 
 
 
 
 

 
 دکتر
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 ارائه مقاالت به صورت پوستر يراهنما
 

 متر باه .يسانت 120 يمتر   پهدايسانت 100ان از  پدستر بش ارتنا   .1

سـد ران مقالـش   مرکـ     يا نديـ سـد    يپدستر   با قلم درهتغ نام ند يباال عددان مقالش در .2

کددـ   پدسـتر را بـا    تر ندهتش هدد. لطناً نام ارائشر عددان با حر ف کدچکيمربدطش در ز

  .يير نام مشخص نماي ن خط در زيکش

 ش هدد.ير تهيز يشدهاديالمق  ر مطابق نمدنش پيهدد متن مقالش حتيش ميتدص .3

 خدان   هدد. يبش خدب يک متريباه  کش از فاصلش  ي  طدريحر ف متن با ان از  .4

  .يينما يرمعمد  خدداري  يدر متن از ندهتن عالئم اختصار .5

 

 
 

 عنوان مقاله
 سندگان(يسنده )نوينام نو

 نام موسسه، شهر

 
 مقدمه و هدف ـ   

 يريگ  روش پژوهش و نمونه   

 هاافتهي      

   بحث     

 يريگجهي  نت      

 ر(ير )در صورت داشتن تصوي  تصاو       

   جداول )در صورت داشتن جدول(        
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 كنگره يبرنامه روزها
 

 برنامه جراحي عمومي 10:00 ـ 8:00
 يكشنبه

 سه شنبه

 سخنران مهمان 10:30 ـ 10:00
بجز  هر روز

 دوشنبه

 هر روز استراحت 11:00 ـ 10:30

 هر روز يمومع يزگردهايم 13:00 ـ 11:00

  (يجراح يهان تمام رشتهي)مشترک ب 

 هر روز يعموم يجراح يزگردهايم 18:00 ـ 14:00

 هر روز مختلف تخصصي جراحي يهارشته يبرنامه علم 18:00 ـ 14:00

 

 مراسم افتتاحيه 10:30 – 9:00 شنبه

 
 دوشنبه

9:00 – 10:30 

 مجمع عمومي و انتخابات
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 هيمراسم افتتاح

 رانيجامعش جراحان ا ير علمير ارش دبـ 

 رانيجامعش جراحان ا رئيس اناتيبـ 

 مراسم سپاسـ 
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 ساالنه يمجمع عموم

 برگزار خواهد شد. 10:30يصبح ال 9:00ساالنه در روز سوم كنگره از ساعت  يمجمع عموم

 
 دستور جلسه:

 رانيس جامعه جراحان ايانات رئيبـ 

 رانيحان اجامعه جرا يير اجرايگزارش دبـ 

 توسط بازرس يگزارش مالـ 

 انتخابات هيئت مديره و هيئت امنا-

 ساير مواردـ 

 
آن قـرار گرفتـه و    يهـا تيـ ان فعاليران در جريگردد تا اعضا جامعه جراحان ايبار برگزار م كيساالنه  يمجمع عموم

 .ردينرر قرار گات همكاران مورد تبادليشنهادات و نرريپ
ئـت امنـا را   يد جامعه جراحـان و اعضـا ه  يره جديئت مديه يهمگان يريگياك ريدر و بار  كيال س سههر اين مجمع  

 .كندميانتخاب 
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 يسينونام يراهنما
ن يدر نخست يسينونام زمان كم برايكنگره و  ياطراف محل برگزار يهابا توجه به مشكالت در بزرگراه

صورت گرفته است،  يسينوع امر ناميجهت تسرر دكه  هاييكوششساعات روز شروع كنگره، با وجود 
 شود.پيشنهاد ميهنگام شيپ يسينونام

 هنگامشيپ يسينومکان و زمان نام
وابسته،  يعلم يهاران، دفاتر انجمنيجامعه جراحان ا يهاشاخه يدر تمام هنگامپيش يسينونام

انجام  17 يالصبح  8زه از ساعت ران همه رويجراحان اجامعه  يمختلف و دفتر مركز يهامارستانيب
در محل برگزاري كنگره  16 يصبح ال 9روز قبل از شروع كنگره از ساعت  يسينونام همونين .شودمي

 رد.يگيانجام م
ق بانك پرداخت يرا از طر يسينوتوانند مبلغ ناميهنگام هستند، مشيپ يسينول به ناميكه ما يهمكاران

ا پست به دفتر ي دورنگارك، يق پست الكترونياز طر يسينوبرگه نام به همراهرا  يش بانكيف يو كش كرده
 و يبانكشيارائه اصل ف ،كنگره درشركت كارت  افتيدر برايند. يران ارسال نمايجامعه جراحان ا يمركز
 است. يالزامو كارت شناسائي  يسينونام  برگ
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 نويسيروش نام
 اند:نويسي كردههنگام نامصورت پيش كنندگاني كه بهشركت

با مراجعه به مركز همايش كارت و مدارک الزم را در صورتي كه قبالً  روز جمعه توانند روز پيش از شروع كنگرهمي
 اند، دريافت نمايند.دريافت نكرده

 اند:نويسي نکردهكنندگاني كه قبالً نامشركت
 نويسي نمايند.هاي اختصاصي نامدر روز افتتاحيه كنگره و با مراجعه به محلهاي الزم توجه به راهنمايي توانند بامي

 هاي كنگرهنويسي در برنامههزينه نام

 نويسي براي اعضا )عضويت ساالنه در كنگره(مبلغ نام
 1396 پيش از پايان سال

 ريال 000/500/1 عضويت ساالنه:
 ريال 000/500/2 شركت در كنگره:

 ريال 000/500/4  ( 1396پس از پايان سال ) عضويت و شركت در كنگره ا نويسي اعضمبلغ نام

 ريال  000/500/4 نويسي و شركت در كنگره براي افراد غيرعضومبلغ نام

 

باشـد )بـا ارائـه    هاي كنگره علمي ساالنه جامعه جراحان ايران رايگان ميهاي جراحي در برنامهشركت دستياران تمامي رشته
 نامه رسمي از بخش مربوطه(يا معرفي كارت دستياري
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 جامعه جراحان ايران كنگره علمي ساالنه دومينو  چهل

 1397ارديبهشت ماه  19 - 15

 كرياي رازيزهاي مركز همايش

 نويسيبرگ نام
:نام  :First Name به تفکيك الفباي التين 

:نام خانوادگي               
 

ره شناسنامه:شما  Last Name: 

              شماره ملي:
 

:تخصص  E-mail: 

:شماره نظام پزشکي               
 

ايران: جراحان هشماره عضويت جامع  آدرس: 

 شهر: نام بيمارستان:

:تلفن محل كار  خيابان: 

:تلفن همراه  كوي: 

:تلفن منزل  شماره: 

رقمي: 10كد پستي  دورنگار:  

            

 1396 ثبت نام پيش هنگام تا پايان اسفند ماه : مبلغ نام نويسي براي اعضاء  

 ريال 000/500/1حق عضويت ساالنه 
 ريال 000/500/2حق شركت در كنگره 

 1396ثبت نام بعد از اسفند ماه 

 ريال 000/500/1 حق عضويت ساالنه
 ريال 000/000/3حق شركت در كنگره :

 ريال 000/500/4 كت در كنگره براي غير عضويسي و شرمبلغ نام نو

 براي هر برنامه :                              ريال مبلغ نام نويسي براي شركت در كارگاه

نويسي را به دفتر مركز جامعه تند، الزم است كشي فيش بانكي همراه با برگه نامهنگام هسنويسي پيشهمكاراني كه مايل به نام
وسيله پست، دورنگار، حضوري يا از طريق پست الكترونيك ارسال نمايند. براي دريافت كارت شركت در كنگره ارائه جراحان ايران به

 .فيش بانكي الزامي است
 :امضا    تاريخ:

 ـ دفتر مركزي جامعه جراحان ايران 175ماره تهران ـ بلوار ميرداماد ـ ش

 26401419دورنگار:  26401420ـ 30تلفن:  1919913961كد پستي: 

Email: info@iras.org.ir 

www.iraos.org و www.iras.org.ir

 به نام جامعه جراحان ايران  65078بانك ملت شعبه ميرداماد كد شعبه  1436986742حساب جام 
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 اتيافت نشريدر

هر دو ماه  يصو تخص يعموم يجراح يپزشك يهااز تازه يادهيه گزيبار و نشر كيران هر سه ماه يا يه جراحينشر

كنگـره شـماره بهـار     يشود. هر سال در هنگام برگـزار ران ارسال ميياعضا فعال جامعه جراحان ا يبار چاپ و برا كي

ـ در اخت يو تخصصـ  يعمـوم  يجراحـ  يپزشـك  يهـا از تازه يادهيه گزين نشريران و شماره فرورديا يه جراحينشر ار ي

 .رد يگيكنندگان محترم قرار مشركت

كننـدگان  وجود دارد كه خواهشمند است شركت يعموم يابيو پرسشنامه ارزش يبرگه بازآموز داده شده درون پوشه

جهت ارتقا سـطح   ارزشمنديار يبس يكه راهنمانيرا عالوه بر ايز ،نديل نمايبا دقت و صرف وقت تكمرا در كنگره آن 

ـ افـت امت يدر بـراي ل آن يـ تكم ي باشـد و بررسي نرريات و پيشنهادات همكاران مـ نده يآ يهاكنگره يو كم يفيك از ي

 است. يضرور
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 يو رفاه ييرايامكانات پذ

 باشد.يم ييرايآماده پذ 18:00 يصبح ال 7:00از همكاران ارجمند، رستوران از ساعت  ييرايمنرور پذ به

  سرد و گرم( ي)غذاها 14 يال 13:00ناهار از ساعت 

 باشد.يم ييرايز رستوران آماده پذير ساعات روز نيدر سا 

 باشد.يآماده ارائه خدمت م هاشيمركز هما يدر محل درب ورود سيسرو يتاكس
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 يزات پزشكيتجه يهاشگاهيسالن نما

 يهـا شـركت  يهـا شود كـه از غرفـه  يران دعوت ميجامعه جراحان ا يش علميكننده در همااز همكاران ارجمند شركت

 د به عمل آورند.يبازد هاشيكز همابقات مختلف مردر ط يو داروي يزات پزشكيتجه

 باشند.يد ميكنگره آماده بازد يها هر روزه و در ساعات برگزارن غرفهيا
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 گواهي شركت در كنگره

آمـوزش  و  درمان ،سامانه وزارت بهداشت طريقاز  1397 ارديبهشت ماه گواهي شركت در كنگره

انجـام كنگـره صـادر خواهـد شـد. در صـورت اشـکال در دريافـت آن         روز بعد  7در فاصله پزشکي 

روز دفتر مركزي جامعه جراحان ايران را مطلع  7ضروريست بالفاصله بعد از گذشت هفت روز به مدت 

فرمائيد. هرگونه مشکل يا ادعائي بعد از اين زمان به علت بسته شدن سايت بازآموزي كنگـره امکـان   

 پذير نخواهد بود.

 آموزيبرگه باز

نويسي بازآموزي را كه همراه با پوشه جامعه جراحان ايران در روز اول شود فرم نامكننده تقاضا مياز كليه همكاران شركت

در پايان هر برنامه يا در پايان كنگره به دبيرخانه موقت جامعـه جراحـان ايـران    آن را و  كردهنمايند، كامل كنگره دريافت مي

حويل دهند )دريافت امتياز مستلزم ارائه برگه بازآموزي در پايان برنامه يـا پايـان كنگـره همـراه بـا      مستقر در مركز همايش ت

 باشد(.هاي هر برنامه در آخر هر روز مينامهپرسش

 .آمده استبازآموزي در صفحه بعد  نويسيفرم نامنمونه 
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 بسمه تعالي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 معاونت آموزشي
 ه كل آموزش مداوم جامعه پزشکيادار

 نامفرم درخواست ثبت

 نرايجامعه جراحان ا سازمان برگزاركننده:         :عنوان برنامه

 :يلين مدرک تحصيافت آخريسال در نام:    :ينام خانوادگ

 تيمحل فعال صادره از:    شماره شناسنامه: 

 استان:

  :يشماره مل شهرستان:

          

 

 :سال(خ تولد )روز، ماه، يتار

 ت:ينوع فعال

 رسمي         يقرارداد علمي اتيه

 طرح  آزاد       

 :يشماره نرام پزشك

 د.ييل نمايب تكميو سال اخذ آن را به ترت يليه مدارک تحصيلطفاً كل

 افت :يسال در   : يليمدرک تحص

 :دكترا در رشته

 تخصص در رشته:

 تخصص دوم در رشته:

 در رشته: (PHD)دكترا 

 ر مدارک:يسا

 :يآدرس پست

 شهرستان:

 ابان:يخ

 : يكو

 :يرقم 10 يكدپست

 مارستان محل كار:ينام ب

 آدرس مطب:

 شهر:

 ابان:يخ

 :يكو

 :يشماره كدپست

 شماره تماس:

 تلفن منزل:

 تلفن مطب:

 تلفن همراه:

 تلفن محل كار:

 نمابر:

 كد برنامه:

 خ شروع برنامه: يتار

 خ خاتمه برنامه:يتار

 از:يامت

 

 مهر:     :امضاء

 

 خ:يتار

 


