
  ي درمانی بیماري مزمن کلیههاکارراهسمینار 

  1395 آبان 5، چهارشنبه
  سخنران  عنوان زمان

08:30-08:40 دبیر (، دکتر محسن نفر )ریاست انجمن( محمدرضا گنجیدکتر   خیر مقدم 
  )دبیر علمی(، دکتر پدرام احمدپور )انجمن

08:40-10:00  Assessment of Kidney Function, CKD Classification, and 
Epidemiology  

، دکتر محمدرضا گنجیدکتر عزت اهللا عبدي، : رئیس جلسه
  میترا مهدوي مزده دکتر 

08:40-09:00  Assessment of Kidney Function  دانشگاه علوم پزشکی تهران(دکتر الهام رمضان زاده(  
09:00-09:20  CKD Classification  کی تهراندانشگاه علوم پزش(دکتر حرمت رحیم زاده(  
09:20-09:40  Epidemiology of CKD in Iran  دانشگاه علوم پزشکی تهران(دکتر میترا مهدوي مزده(  
09:40-10:00    پرسش و پاسخ 

10:00-10:30   استراحت و پذیرایی 
  

  

10:30 -11:40  Approach and Management of Anemia in CKD  مسعود خسرويتر بهزاد عین الهی، دکتر دک: رئیس جلسه ،
   دکتر محسن نفر

10:30-10:50  Use of Iron to Treat Anemia in CKD  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دکتر طاهره صباغیان(  
10:50-11:10  Use of ESAs and Other Agents to Treat Anemia in CKD  هید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی ش(دکتر حسام علیرضایی(  
11:10-11:30  ESAs Hypo-Responsiveness: Diagnosis and Management  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دکتر شیوا سموات(  
11:30-11:40   پرسش و پاسخ 

  
  



11:40 -12:50  Approach to Mineral Bone Disease in CKD  دکتر دکتر احد قدس، دکتر بهروز برومند، : رئیس جلسه
  اد عصاره شهرز

11:40-12:00  Vascular Classification in CKD-ESRD  دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر شهرزاد عصاره(  
12:00-12:20  Bone Mineral Targets in CKD-ESRD  دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر آریا جنابی(  
12:20-12:40  Treatment of Bone Mineral Disorders in CKD-ESRD دانشگاه علوم پزشکی ایران(تر مصدق جباري دک(  
12:40-12:50    پرسش و پاسخ 

12:50-13:30     نماز و ناهار 
13:30-14:45  Management of Diabetes Mellitus in CKD  نادر نوري ماجالندکتر یجه مخدومی، دخدکتر : رئیس جلسه ،

    دکتر حسن ارگانی
13:30-13:50  Treatment of Hypertension in Diabetic Nephropathy  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دکتر رزیتا ابوالقاسمی(  
13:50-14:10  Control of Blood Glucose in Diabetic Nephropathy دکتر امیرحسین میالدي پور  

  )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
14:10-14:30  Non Pharmacologic Treatment of Diabetic Nephropathy  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دکتر حسن ارگانی(  
14:30-14:45    پرسش و پاسخ 

14:45 -16:00  Nutrition in CKD پور دکتر خسرو روستائیان، دکتر یوسف عطایی: رئیس جلسه ،
  جدکتر شکوفه ساو

14:45-15:05  Mechanism of Malnutrition in CKD  م پزشکی مازندراندانشگاه علو(دکتر فرشید اولیایی(  
15:05-15:25  Evaluation of Nutrition Status in CKD  دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر فرحناز دادرس(  
15:25-15:45  Management of Nutrition in CKD Patients  دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر شکوفه ساوج(  
15:45-16:00     پرسش و پاسخ 
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08:40-10:00  Management of Hypertension in CKD  دکتر امیراحمد نصیريدکتر جالل آزمندیان، دکتر : رئیس جلسه ،

  فرخ لقا احمدي
08:40-09:00  Pathogenesis of HTN and Treatment-Resistant HTN in 

CKD 
  )دانشگاه علوم پزشکی تهران(دکتر فرخ لقا احمدي 

09:00-09:20  ABPM and Bioimpedence in Monitoring and Treatment 
of HTN in CKD 

  )کردستاندانشگاه علوم پزشکی (دکتر سعد فرقانی 

09:20-09:40  Management of HTN in CKD, Guidelines and Beyond the 
Guidelines 

  سادات موسوي مهدي آبادي الدکتر فاطمه 
  )انکرمدانشگاه علوم پزشکی (

09:40-10:00    پرسش و پاسخ 
10:00-10:30     استراحت و پذیرایی 
10:15 -11:30  Management of Cardiovascular Disease in CKD  دکتر حمید سامی مقامدکتر خسرو رهبر، دکتر : رئیس جلسه ،

   شهرزاد شهیدي
10:30-10:50  Management of Obesity in CKD  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دکتر شیوا صیرفیان(  
10:50-11:10  Management of Hyperglycemia in CKD  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دکتر شهرزاد شهیدي(  
11:10-11:30  Management of Hyperlipidemia in CKD  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دکتر مژگان مرتضوي(  
11:30-11:40  و پاسخپرسش  

 

  



11:30-12:45  Preventive of Infectious Disease in CKD فاطمه اسپهبدي، دکتر دکتر حشمت اهللا شهبازیان: رئیس جلسه ،
  دکتر فاطمه ناظمیان

11:40-12:00  Prevention and Treatment of TB in CKD  مشهددانشگاه علوم پزشکی (دکتر محمدجواد مجاهدي(  
12:00-12:20  Vaccination Against Viral Diseases in CKD   مشهددانشگاه علوم پزشکی (دکتر فاطمه ناظمیان(  
12:20-12:40  Vaccination Against Bacterial Diseases in CKD   مشهددانشگاه علوم پزشکی (دکتر مهین قربان صباغ(  
12:40-12:50    پرسش و پاسخ 

12:45 -13:30     نماز و ناهار 
13:30-14:45  Preparation for Replacement Therapy, Guidelines for 

Time of Starting and Choosing Best Modalities 
، دکتر دکتر ایرج نجفی، دکتر هوشنگ سندگل: رئیس جلسه

 شهناز اتابک
13:30-13:50  Preparation of Vascular Access  تهراندانشگاه علوم پزشکی ( منیرالسادات حاکمیدکتر(  
13:50-14:10  Preparation and Insertion of Peritoneal Catheter  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دکتر شهناز اتابک(  
14:10-14:30  AVF and Its Complications   دانشگاه علوم پزشکی ایران(دکتر شروین نجفی زاده(  
14:30-14:45    پرسش و پاسخ 

14:45 -16:00  Preparation of CKD Patients Before Transplantation   دکتر محمد خاتمی، دکتر قنبرعلی رئیس جاللی، : رئیس جلسه
   دکتر شاهرخ عزت زادگان

14:45-15:05  Pre-Transplant Evaluation of CKD Patients  دانشگاه علوم پزشکی شیراز(دکتر شاهرخ عزت زادگان(  
15:05-15:25  Pre-Transplant Evaluation of Infectious Diseases  دانشگاه علوم پزشکی شیراز(دکتر مریم شفیعی(  
15:25-15:45  Cardiovascular Pre-Transplant Evaluation of CKD 

Patients  
  دکتر مهرداد جعفري فشارکی 

  )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
15:45-16:00    پرسش و پاسخ 

 


