
 روز اولمهرماه،  25
 دکتر محمدرضا گنجی)ریاست انجمن نفرولوژی ایران( - خیرمقدم

 
08:00-08:05 

 دکتر محسن نفر

نفرولوژی  )دبیر انجمن

 (ایران

اپیدمیولوژی نارسایی مزمن کلیه در 

 ایران و جهان
08:05- 08:15 

 08:45-08:15 مقدمه
 دکتر علیرضا استقامتی 

 -اندوکرینولوژیست)

علمی دانشگاه هیات 

 (علوم پزشکی تهران

08:45-08:15 اپیدمیولوژی دیابت در ایران و جهان  

 10:25-08:45 (1پاتوفیزولوژی نفروپاتی دیابتی )

هیات رئیسه: دکتر محمدرضا گنجی، دکتر ایرج نجفی، دکتر 

 یوسف عطایی پور

 

 دکترشکوفه ساوج 

هیات  -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 (پزشکی ایران

نقش بیومارکرها در تشخیص و تعیین 

 پیشرفت نارسایی کلیه 
08:45-09:05  

 دکتر طاهره ملکوتیان 

هیات  -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران(

نقش اختالالت ژنتیکی در نفروپاتی 

 دیابتی
09:05-09:25  

 دکتر فرخ لقا احمدی 

هیات  -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 ن(پزشکی تهرا

09:45-09:25 نقش گلومرول در نفروپاتی دیابتی  

 دکتر شیوا سموات 

هیات  -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی(

نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز 

 نفروپاتی دیابتی
09:45-10:05  

 دکتر فرهاد خوشجو 
 ()نفرولوژیست

نقش اختالالت میتوکندری در پاتوژنز 

 نفروپاتی دیابتی
0:051-10:25  

 10:45-10:25 استراحت و پذیرایی

 11:30-10:45 (2پاتوفیزولوژی نفروپاتی دیابتی )

، دکتر فیروز فصیحی، دکتر خسرو علی نوبختهیات رئیسه: دکتر 

 روستائیان

 

ر سید وفا علی دکت

 افقهی هانری
مشاور ارشد در )

دانشگاه  -نفرولوژی

 (گوتنبرگ، سوئد

نقص عملکرد جنبه های اپیدمیولوژیک 

 2کلیه در دیابت تیپ 
(Epidemiological Aspects of Renal Impairment 

with Type 2 Diabetes) 

10:45-05 :

11 

 دکتر محمد موجرلو 

عضو هیات -نفرولوژیست)

علمی دانشگاه علوم 

 گرگان(پزشکی 

بیماری کلیوی غیر دیابتی در بیماران 

 دیابتی
 (Non Diabetic Kidney Disease) 

1:051-11:30  



 12:30-11:30 اختالل اسید و باز و الکترولیت در دیابت نفروپاتی
هیات رئیسه: دکتر خسرو رهبر، دکتر امیراحمد نصیری، دکتر 

 منوچهر امینی

 

 دکتر فرزانه نجفی 

عضو هیات -نفرولوژیست)

علمی دانشگاه علوم 

 یزد( پزشکی

 11:500-11:30 اختالالت اسید و باز در دیابت

 ر عاطفه آموزگاردکت

عضو هیات -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران(

 12:10-11:50 هایپرکالمی در بیماران دیابتی

دکتر پگاه آقاجان 

  زاده

عضو هیات -نفرولوژیست)

علمی دانشگاه علوم 

 گیالن( پزشکی

 12:30-12:10  هیپومنیزیمی در بیماران دیابتی

 13:30-12:30 تیتشخیص و درمان نفروپاتی دیاب
هیات رئیسه: دکتر مسعود خسروی، دکتر فرحناز دادرس، دکتر 

 عفت رازقی

 

 دکتر رقیه اکبری 

عضو هیات -نفرولوژیست)

علمی دانشگاه علوم 

 (بابلپزشکی 

در تشخیص و درمان بیماران  HbA1Cنقش 

 مبتال به نفروپاتی دیابتی

12:30-12:50 

 دکترآزاده صابر 

یات عضو ه-نفرولوژیست)

علمی دانشگاه علوم 

 کرمان( پزشکی

در  ARBو  ACEمهارکننده های 

 نفروپاتی دیابتی

12:50-13:10 

 دکتر شهرزاد عصاره 

عضو هیات -)نفرولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران(

در جلوگیری از  SGLT2 Inhibitorsنقش 

 پیشرفت نفروپاتی دیابتی

13:10-13:30 

 14:30-13:30 نماز و ناهار
 14:30-13:30 انتخابات هیات مدیره انجمن نفرولوژی ایران

 16:00-14:30 عوارض دیابت
هیات رئیسه: دکتر فرشته سدادی، دکتر طیبه سلیمانیان، دکتر 

 عصمت قانعی

 

 دکتر ناهید بالدی مقدم

عضو هیات -)نورولوژیست

علمی دانشگاه علوم 

 (پزشکی شهید بهشتی

 14:50-14:30 عوارض نوروپاتی دیابتی

 دکتر سیامک مرادیان 

، فوق افتالمولوژیست)

عضو هیات علمی  -شبکیه

دانشگاه علوم پزشکی 

 (شهید بهشتی

 

 15:10-14:50 عوارض رتینوپاتی دیابتی



 دکتر ایرج حیدری 

 -اندوکرینولوژیست)

عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 (ایران

Personalized Medicine   در دیابتیك

 نفروپاتي

15:10-15:30 

علی پور سعید  دکتر

 پارسا 

عضو -)کاردیولوژیست

هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

 (بهشتی

 15:50-15:30 نفروپاتی دیابتیبیماری عروقی در

 16:00-15:50 پرسش و پاسخ 
 

 
 



 

 روز دوممهرماه،  26
 10:20-08:00 (1درمانهای دیابت و برخورد با عوارض در بیماران کلیوی )
هیات رئیسه: دکتر فرحناز شفیعی ثابت، دکتر مریم شاهرخ، 

 دکتر سمیرا طبیبان

 

ابراهیم  محمد دکتر

 خمسه

-اندوکرینولوژیست)

عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران(

08:20-08:00  ( در دیابتNovelدرمانهای جدید )  

فرزانه دکتر 

سروقدی 

-اندوکرینولوژیست)

عضو هیات علمی 

اه علوم دانشگ

 پزشکی شهید بهشتی(

انسولین تراپی در بیماران مبتال به 

 نفروپاتی دیابتی
08:20-08:40  

مخدومی دکتر خدیجه 

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی

 میه(وار

مشاوره قبل از عمل در بیماران مبتال به 

 نفروپاتی دیابتی
08:40-09:00  

سامی حمیدرضا دکتر 

-وژیستنفرولمقام )

عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم 

 (هرمزگان پزشکی

پیشگیری از عوارض ناشی از ماده حاجب در 

 نفروپاتی دیابتیبیماران مبتال 

09:00-09:20  

دکتر بهاره حاج 

 سلیمی

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

 زنجان( علوم پزشکی

برخورد با میکروآلبومینوری درنفروپاتی 

 دیابتی

09:20-009:4  

دکتر سیما عابدی 

-نفرولوژیست) آذر

عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم 

 تبریز( پزشکی

GUT-Kidney Axis در دیابتیك نفروپاتي 
 

09:40-10:00  

  دکتر میترا مهراد

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی

 (مازندران

تنظیم دوز داروهای خوراکی در نفروپاتی 

 دیابتی
10:00-10:20  

 

 استراحت و پذیرایی

 

10:20-10:40 



 11:30-10:40 (2درمانهای دیابت و برخورد با عوارض در بیماران کلیوی )

هیات رئیسه: دکتر احد قدس، دکتر ایوب پزشکی، دکتر فاطمه 

 ناظمیان
 

 صفری  سعید دکتر

 جراحمتخصص )

عضو هیات -عمومی

علمی دانشگاه علوم 

 (پزشکی ایران

Bariatric Surgery 11:00--10:40 نفروپاتی دیابتی و  

  طبیبیهادی دکتر 

عضو -)دکترای تغذیه

هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

 بهشتی(

11:30-11:00 تغذیه در بیماران دیابتیک نفروپاتی  

 12:40-11:30 دیالیز

هیات رئیسه: دکتر سید مجید موسوی موحد، دکتر حسین ثقفی، 

 دکتر سید منصور گتمیری

 

مریم میری  دکتر

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

 مشهد( علوم پزشکی

:0511-:0311 دیالیز در بیماران دیابتی  

خوانین مرتضی دکتر 

  زاده

)متخصص جراح 

عضو هیات -عمومی

علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران(

12:10-:0511 دسترسی عروقی در بیماران دیابتی  

  اتابکشهناز  دکتر

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

 بهشتی(

آیا دیالیز صفاقی انتخاب مناسبی در 

 بیماران دیابتیک نفروپاتی است؟
12:10-12:40  

 13:30-12:40 نماز و ناهار

 15:30-13:30 پیوند

تر حمید طیبی ، دکحشمت هللا شهبازیانهیات رئیسه: دکتر 

 خسروشاهی، دکتر شهرزاد شهیدي

 

 اسالمی ید وح دکتر

عضو -کاردیولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

 بهشتی(

13:50-13:30 یبررسی قلبی عروقی گیرنده کلیه دیابت  

 ارگانیحسن دکتر 

عضو -)نفرولوژیست

هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

 بهشتی(

 

14:10-13:50 سلولهای بنیادی و دیابت  



منیرالسادات دکتر 

 حاکمی

عضو -ولوژیست)نفر

هیات علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران(

14:30-14:10 درمان ایمونوساپرسیو در بیماران دیابتی  

مرتضوی مژگان دکتر 

عضو -نفرولوژیست)

هیات علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی

 اصفهان(

14:50-14:30 دیابت پس از پیوند  

 سعیدیرضا  دکتر 

جراحي فوق تخصص )

عضو -پیوند اعضا

ی دانشگاه هیات علم

 علوم پزشکی تهران(

15:10-14:50 پیوند کلیه و پانکراس  

15:30 -15:10 پرسش و پاسخ   

 21:00-19:00 ضیافت شام )با همکاری شرکت سیناژن، هتل اسپینس پاالس( 

 


