
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌارٍب

 اٍرٍلَژیّای  ر سرطاىّای تطخیصی ٍ درهاًی د تازُ رٍز اٍل:

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  8ِ ضٌب دٍ)

(اٍرٍلَژی)هتخصص هذًی  علی حویذیدکتر  آقای   :   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  فرزیي دّسرا )هتخصصدبیر اجرایی: آقای دکتر 

 زهاى هَضَع سخٌراًی ًام ٍ تخصص سخٌراى

 هْیبر غفَریر دکت آلبی

 )هتخفؿ رادیَلَشی(
 9:01-9:11 ّبی اٍرٍلَشی  بب ٍ بذٍى تسریك در ظرطبى MRIّبی ارزؼوٌذ  یبفتِ

الْی  ػلی فتح آلبی دکتر

 (اٍرٍلَشی)هتخفؿ 
 RCC  9:01-9:21کلیِ بب پبتَلَشی    ّبی ظرطبى درهبىهرٍری جبهغ ٍ کبربردی بر 

 هبًی هحیطی آلبی دکتر

 (لَشیهتخفؿ اٍرٍ)
 01:11-9:21 در ؼرایط هختلف الزمٍ ًیس هرٍری بر الذاهبت تؽخیفی  ظرطبى پرٍظتبت در ایراى ٍ جْبىاپیذهیَلَشی 

هذًی  ػلی حویذیدکتر  آلبی

 (اٍرٍلَشی)هتخفؿ 
 )هرٍری هبتٌی بر ؼَاّذ پبتَشًس ٍ ریعک آًکَلَشیک(ظرطبى پرٍظتبت تعتَظترٍى ٍ 

 

 

11  :01 -01:01 

 ّبدی هَالًبآلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 جراحی در همببل پرتَدرهبًی در ظرطبى پرٍظتبت

 

01:01-01:21 

فرزیي دّعرا آلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 در ظرطبى پرٍظتبت هتبظتبتیک اظتراتصی دارٍدرهبًی

 

01:21-00:11 

 آلبی دکتر ظیبٍغ فالحتکبر

 )هتخفؿ اٍرٍلَشی(
 (NMIBC)  ٍ غیرهْبجن بِ الیِ ػضالًی درجب ظرطبى هثبًِالذاهبت الزم در 

 

00:11-00:01 

 هحعي آیتیدکتر  آلبی

 (لَشیآًکَاٍرٍ فلَؼیپ)
 رادیکبل ظیعتکتَهی در همببل کوَرادیَتراپی در ظرطبى هثبًِ 

 

00:01-00:21 

 زادُ حبیبهحوَد  دکتر آلبی

 (پبتَلَشی)هتخفؿ 
 ّبی بیضِ ببیذ بذاًین  آًچِ در خفَؾ پبتَلَشی ظرطبى

 

00:21-00:11 



 

 

 

 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌارٍب

 دستگاُ تٌاسلی هرداًِ ّای   سرطاىدر  الزمی ّا هراقبت دٍم :رٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  9ِ ضٌب سِ)

(اٍرٍلَژی)هتخصص هذًی  علی حویذیدکتر  آقای   :   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  دبیر اجرایی: آقای دکتر فرزیي دّسرا )هتخصص

 زهاى سخٌراًی هَضَع ًام ٍ تخصص سخٌراى

 هحوذرضب ًَرٍزی دکتر آلبی

 (لَشیآًکَاٍرٍ فلَؼیپ)
 9:01-9:11 ّبی بیضِ )ظویٌَم ٍ غیرظویٌَم( در ظرطبى RPLNDببیذّب ٍ ًببیذّبی 

 دکتر ظیرٍض غریب  آلبی

 (آًکَلَشی ّوبتَتخفؿ  فَق)
 9:21-9:01 )ظویٌَم ٍ غیرظویٌَم(ّبی بیضِ  درهبًی در ظرطبى ؼیوی

 رضب ؼبّرخیدکتر  آلبی

 (لَشیآًکَاٍرٍ فلَؼیپ)
  ّبی اٍرٍلَشی ّبی تبزُ ایوًََتراپی در ظرطبى افك

 

 

21  :9 -01:11 

  ًیب آلبی دکتر رحین تَکل

 )هتخفؿ اٍرٍلَشی(
 ّبی اٍرٍلَشی ػلل ٍ هذیریت ًبتَاًی جٌعی در  بیوبراى هبتال بِ ظرطبى

 

01:11-01:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌارٍب

 در هراحل اٍلیِ پستاى  سرطاى دٍم :رٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  9ِ ضٌب سِ)

عوَهی(  جراحی تخصصه)  هقذم احوذی هعیيآقای دکتر :   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  دبیر اجرایی: آقای دکتر فرزیي دّسرا )هتخصص

 زهاى هَضَع سخٌراًی ًام ٍ تخصص سخٌراى

 زّرا ًیکپَریدکتر  خبًن

 شًتیک(زًبى، دارای گَاّیٌبهِ هؽبٍرُ  )هتخفؿ
 01:21-01:01 پعتبى  جبیگبُ شًتیک در ظرطبى

 زادُ فالح  ّبدی حبجی دکتر آلبی

 (پبتَلَشی)هتخفؿ 
 00:11-01:21 هرٍری بر ًکبت پبتَلَشی کبربردی در برخَرد بب ظرطبى پعتبى 

 ر رضب اکبریدکت آلبی

 )هتخفؿ رادیَلَشی(
 ّبی هبهَگرافی ٍ ظًََگرافی در تؽخیؿ ٍ پیگیری ظرطبى پعتبى یبفتِ

 

 

00:11-00:01 

 ارظالى داداؼیدکتر آلبی 

 (جراحی ػوَهی)هتخفؿ  

 

 ٍ ًیس هرٍری بر الذاهبت تؽخیفی الزم در ؼرایط هختلف اپیذهیَلَشی ظرطبى پعتبى در ایراى ٍ جْبى

 

00:01-00:21 

  زادُ فرّبد هَظیدکتر  آلبی

 (ػوَهی  جراحی)هتخفؿ 
 (LCIS, DCIS) درجبی پعتبى ّبی درهبى ٍ پیگیری در ظرطبىتؽخیؿ، 

 

00:21-00:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌارٍب

 پستاى  ر سرطاىّای تطخیصی ٍ درهاًی د تازُ سَم :رٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  01ِ ضٌبچْار)

عوَهی(  جراحی تخصصه)  هعیي هقذم احوذیآقای دکتر:   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  دبیر اجرایی: آقای دکتر فرزیي دّسرا )هتخصص

 زهاى سخٌراًیهَضَع  ًام ٍ تخصص سخٌراى

 حعیي لذیریدکتر آلبی 

 (ػوَهی  جراحی)هتخفؿ  
 9:01-9:11 در بیوبراى هبتال بِ ظرطبى پعتبى BRCAاّویت ببلیٌی جْػ شى 

 هحوذاظوبػیل اکبریدکتر آلبی 

 (پعتبى  فلَؼیپ جراحی) 
 9:01-9:21 (ALND)زیر بغل غذد لٌفبٍی ٍ ًیس دایعکؽي (SLNB)برداری از غذد لٌفبٍی پیؽبٌّگ ّبی ًوًَِ چبلػ

زادُ  هصگبى ًببت خبًن دکتر

 (پعتبى  فلَؼیپ جراحی)
 در ظرطبى پعتبى ی ًَیي جراحیّب تکٌیک

 

 

21  :9 -01:11 

 فرزیي دّعرا آلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 پیؽرفتِ هَضؼیظرطبى پعتبى  ًحَُ ـحیح هذیریت

 

01:11-01:01 

 دکتر حعیي هیرپَر  آلبی

 (آًکَلَشی ّوبتَتخفؿ  فَق)
 ّبی ظرکَبگر تخوذاى در ظرطبى پعتبى درهبًی ٍ درهبى جبیگبُ اًذٍکریي

 

01:01-01:21 

 زاد اهیي ؼفیآلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 هرٍری بر الذاهبت تؽخیفی ٍ درهبًی در ػَد ظرطبى پعتبى بؼذ از درهبى اٍلیِ

 

01:21-00:11 

 حعیي ّوتی دکتر آلبی

 (ػرٍق   فلَؼیپ جراحی)
 بب لیوفبدم اًذام فَلبًی در ظرطبى پعتبى بؼذ از درهبى چِ کٌین؟

 

00:11-00:01 

 ظتبرُ رٍدببریدکتر خبًن 

 (ػوَهی  جراحی)هتخفؿ 
 ظرطبى پعتبى در حبهلگی

 

00:01-00:21 

 احوذی همذم هؼیي دکتر آلبی 

 (ػوَهی  جراحی)هتخفؿ 
 تَهَر فیلَییذض پعتبى

 

00:21-00:11 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌاربٍ

 گَارش ّای ر سرطاىّای تطخیصی ٍ درهاًی د تازُ : چْارمرٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  01ِ ضٌب)

(فلَضیپ جراحی کبذ)دٍست  آقای دکتر پیرٍز ساهی :   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  آقای دکتر فرزیي دّسرا )هتخصصدبیر اجرایی: 

 زهاى هَضَع سخٌراًی ًام ٍ تخصص سخٌراى

 هحوذ ؼیرخذا دکتر آلبی

   (ظرطبى   فلَؼیپ جراحی)
 9:01-9:11 ّبی هری جراحی در همببل کوَرادیَتراپی در ظرطبى

 دکتر فبطوِ ؼبدهْر  خبًن

 (پبتَلَشی)هتخفؿ 
 9:21-9:01  هؼذُ ببیذ بذاًین ّبی آًچِ از پبتَلَشی ظرطبى

 هؽَْر هحوَد یَظفی دکتر آلبی

 (گَارغتخفؿ  فَق)
 01:11-9:21 اپیذهیَلَشی ظرطبى هؼذُ در ایراى ٍ جْبى ٍ ًیس هرٍری بر الذاهبت تؽخیفی الزم 

 احوذ هبفیآلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 ّبی درهبًی ًَیي در ظرطبى هؼذُ چبلػ

 

 

11  :01 -01:01 

  ایرج ببلی دکتر آلبی

  (ػرٍق   فلَؼیپ جراحی)
 در ظرطبى DVTٍ هالحظبت  هذیریت

 

01:01-01:21 

 ظبػذی ظؼیذی حویذ آلبی دکتر

 شی(آًکَلَ )هتخفؿ رادیَ
 ّبی ًئَادجَاًت ٍ ادجَاًت در ظرطبى پبًکراض  درهبى

 

01:21-00:11 

 دٍظت  پیرٍز ظبهیآلبی دکتر 

 (کبذ  فلَؼیپ جراحی)
 بیوبر هبتال بِ کالًصیَکبرظیٌَم چگًَِ برخَرد کٌین؟ )تؽخیؿ ٍ درهبى(بب 

 

00:11-00:01 

 ذرضب کَّعبریآلبی دکتر هحو

 ػوَهی(  جراحیهتخفؿ ) 

 

 لیوفَم رٍدُ ببریک 
 

00:01-00:21 

 بخؽی ػببض ػلیآلبی دکتر 

 ػوَهی(  جراحیهتخفؿ ) 
  NETsًحَُ برخَرد بب بیوبر هبتال بِ 

 

00:21-00:11 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌاربٍ

 تحتاًی گَارش دستگاُ ّای سرطاى ّا در هراقبت : پٌجنرٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  02ِ طٌبیک)

(فلَضیپ جراحی کبذ)دٍست  آقای دکتر پیرٍز ساهی :   دبیر علوی  

 آًکَلَژی( رادیَ  دکتر فرزیي دّسرا )هتخصص دبیر اجرایی: آقای

 زهاى هَضَع سخٌراًی ًام ٍ تخصص سخٌراى

  کبظن اًَری آلبی دکتر

   شی(آًکَلَ )هتخفؿ رادیَ 
 9:01-9:11 لیپَظبرکَم ٍ لیَهیَظبرکَم خلف ـفبلی برخَرد ـحیح ببلیٌی بب 

 فرؼبد اظذی دکتر آلبی
 (گَارغتخفؿ  فَق)

 9:21-9:01 پَلیپَز خبًَادگی چگًَِ ببیذ هذیریت ؼًَذ؟ّبی  مٍرذظٌ

 جلیل ؼؼبعآلبی دکتر 

 (فلَؼیپ جراحی کَلَرکتبل)
 01:11-9:21 غیرهتبظتبتیک ّبی کَلَرکتبل در ظرطبى ّبی جراحی تکٌیک

 آهلی ّبدی احوذیدکتر  آلبی

 (فلَؼیپ جراحی کَلَرکتبل)
 ّبی درهبًی ظرطبى کَلَى چبلػ

 

 

11  :01 -01:01 

 فرزیي دّعرا آلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 تب درهبى stagingظرطبى رکتَم از 

 

01:01-01:21 

  زادُ اـلی حعیي حعیيدکتر  آلبی

 (ػوَهی جراحی)هتخفؿ 
 بب ظرطبى کَلَرکتبل هتبظتبتیک چگًَِ برخَرد کٌین؟

 

01:21-00:11 

 پَریب ػبدلی آلبی دکتر

 شی(آًکَلَ )هتخفؿ رادیَ 
 ّبی دظتگبُ گَارغ جبیگبُ ایوًََتراپی ًَیي در ظرطبى

 

00:11-00:01 

 ًبی بْرام ًبدریآلبی دکتر  

 (فلَؼیپ درد)
 اّویت ٍ جبیگبُ طب تعکیٌی در درهبى ظرطبى

 

00:01-00:21 

 هحوذجؼفر هذبرًیبدکتر  آلبی

 (هتخفؿ رٍاًپسؼکی)
 درهبًی در بیوبراى هبتال بِ ظرطبى رٍاىّبی الزم ػبطفی ٍ  جبیگبُ ٍاالی هرالبت ّب ٍ حوبیت

 

00:21-00:11 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جاهع آًکَلَژی گیالى ی رٍزُ ضص یٌارٍب

 سر ٍ گردى ّای ر سرطاىّای تطخیصی ٍ درهاًی د تازُ:  ضطنرٍز 

Guilan Comprehensive Oncology Congress (GCOC) 5 

 (0211ضْریَر  06ِ ضٌب سِ)

 (بیٌی ٍ جراحی سر ٍ گردى حلق  هتخصص گَش)کیَاى آقازادُ آقای دکتر  :  دبیر علوی

 آًکَلَژی( رادیَ  دبیر اجرایی: آقای دکتر فرزیي دّسرا )هتخصص

 زهاى هَضَع سخٌراًی ًام ٍ تخصص سخٌراى

  آتَظب جبًؽیيدکتر  خبًن

  (کَدکبىدًذاًپسؼکی )هتخفؿ 
 9:01-9:11 ّبی ظر ٍ گردى  الذاهبت پیؽگیراًِ ٍ ًکبت بْذاؼتی دّبى ٍ دًذاى در ظرطبى

 داًب دکتر حذیثِ راکری خبًن

 (پبتَلَشی)هتخفؿ 
 9:21-9:01 بب پبتَلَشی تَهَرّبی ظیًٌَبزال بیؽتر آؼٌب ؼَین

 فَدازیحعیي آلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 01:11-9:21 ًبزٍفبرًکط  ظرطبىتؽخیؿ ٍ درهبى در 

 آلبی دکتر ـبلح هحبی

 (بیٌی ٍ جراحی ظر ٍ گردى حلك  هتخفؿ گَغ)
 ًحَُ ـحیح برخَرد بب ظرطبى زببى

 

 

11  :01 -01:01 

 فرزیي دّعرا آلبی دکتر 

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 ( ّبی غذد بسالی )هرٍری بر تؽخیؿ ٍ درهبى ظرطبى

 

01:01-01:21 

 دّعرافبئسُ دکتر  خبًن

 (بیٌی ٍ جراحی ظر ٍ گردى حلك  هتخفؿ گَغ)
  ّبی ظر ٍ گردى هرٍری بر لیوف ًَد دایعکؽي در ظرطبى

 

01:21-00:11 

 ظویؼیظبرا دکتر  خبًن

 (آًکَلَشی )هتخفؿ رادیَ
 ّبی ظر ٍ گردى ّبی پرتَدرهبًی در ظرطبى ّبی تکٌیک تبزُ

 

00:11-00:01 

 کیَاى آلبزادُآلبی دکتر  

 (بیٌی ٍ جراحی ظر ٍ گردى  حلك هتخفؿ گَغ)

 

 ظرطبى حٌجرُ  ّبی درهبًی در چبلػ
 

00:01-00:21 

 ظبػذداریَغ دکتر  آلبی

  (یگرافکبردیَاکَ فلَؼیپ)
 هرٍری بر کبردیَآًکَلَشی

 

00:21-00:11 

 
 


