اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسري ارتوز و پروتز ايران

لیست برنامه روزانه اولین كنگره بین المللي و دوازدهمین كنگره سراسري ارتوز و پروتز ايران
سالن همايش هاي بین المللي رازي -تهران -ايران
 51الي  52آبان ماه 5931
برنامه روز اول :سه شنبه 5931/80/51
جلسه افتتاحیه

سه شنبه 5931/0/51

عنوان
ثبت نام

مراسم افتتاحیه

جلسه اول288-58:88

محتوي

زمان

پذيرايي صبحانه

0:88-2:88

ثبت نام

0:88-3:88

تالوت آياتي از قرآن – سرود ملي – پخش انیمیشن كنگره دوازدهم

3:88-3:58

سخنراني رياست انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران (استاد رضا وهاب كاشاني)

3:58-3:58

گزارش دبیر علمي (جناب آقاي دكتر سعید فرقاني)

3:58 -3:98

سخنران مدعو :جناب آقاي دكتر محمد تقي جغتايي

3:98 – 3:48

سخنران مدعو :جناب آقاي دكتر اسماعیل ابراهیمي

3:48 – 3:18

سخنران مدعو :جناب آقاي دكتر حمیدرضا خرم خورشید

3:18-58:88

سخنراني

پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها 58:98 – 58:88
سه شنبه 5931/0/51

جلسه اخالق حرفه ای

جلسه دوم 58:98-55:88

هیئت رئیسه  :دكتر اسماعیل ابراهیمي ،دكتر پیمان پیشگاهي ،دكتر محمد كمالي ،دكتر جاويد مستمند ،دكتر سیدمحمد ابراهیم موسوي
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

پروفسور احد فرامرز قراملکي

58:98-58:18

سخنران ويژه

استاد رضا و هاب كاشاني

58:18-55:81

سخنران ويژه

دكتر محمدعلي جوانشیر

55:81-55:58

سخنران ويژه

استاد علیرضا طاهري

55:58-55:91

بررسي قوانین اخالق حرفه اي در رشته ارتوز و پروتز در جمهوري اسالمي ايران و جايگاه آن در سیر درماني

علي غیاث آبادي

55:91-55:41
55:41-55:88

پرسش و پاسخ
نهار ،نماز و بازديد از غرفهها و پوسترها 55:88-59:88
سه شنبه 5931/0/51

جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای پا

جلسه سوم 59:88-51:88

هیئت رئیسه :دكتر محمدعلي جوانشیر ،دكتر محمد تقي كريمي ،دكتر معصومه نخعي  ،دكتر محمود بهرامي زاده ، ،بهشید فرهمند
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر حسن سعیدي

59:88-59:58

نیاز سنجي سالمت در جانبازان مبتال به اختالالت عصبي -اسکلتي -عضالني مچ پا وپا

استاد مصطفي عالمي

59:58-59:98

بررسي تاثیر كفي سفارشي ساخته شده با تکنیک  medial heel skiveبر فشار كف پا ،درد و عملکرد در افراد مبتال به سندرم درد پتالفمورال

فاطمه بهرامیان

59:98-59:48

تأثیر دو نوع كفي بر تعادل ايستا و كینماتیک مچ پا طي راه رفتن در بي ثباتي عملکردي مچ پا

اكرم جمالي

59:48-59:18

بررسي و مقايسه تکنولوژي هاي سنسوري مختلف به كار برده شده در اسکن پا :با در نظر گرفتن روش هاي مورد نیاز صحیح براي حفظ سالمت

نوشین اجتهادي

59:18-54:88

تاثیر پد متاتارسال بر فشار كف پايي ناحیه سرپنجه در افراد مبتال به نوروپاتي محیطي ناشي از ديابت

محمد جعفرپیشه

54:88-54:58

بررسي مقايسه اي بین كفي مرسوم و كفي سیلیکوني تغییريافته بر میزان توزيع فشار كفپايي و درد در افراد دچار متاتارسالژيا

مريم آشکار

54:58-54:58

تاثیر ارتوزهاي پا و ويژگي هاي كفش بر تعادل افراد سالمند سالم :مرور سیستماتیک

عاطفه ابوترابي

54:58-54:98

مقاله مروري در رابطه با use and usabilityكفش هاي طبي در بیماران با مشکالت مچ و پا

ژاله حیدري

54:98-54:48
54:48-51:88

پرسش و پاسخ
پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها 51:98 – 51:88
سه شنبه 5931/0/51

جلسه چهارم 51:98-52:98

جلسه پانل :جایگاه ارتوز و پروتز در نظام سالمت (توانبخشی)
مسئول جلسه :دكتر ابراهیم صادقي
اعضاء پانل :دكتر محمدعلي جوانشیر ،دكتر حسن سعیدي ،دكتر سعید فرقاني ،استاد رضا وهاب كاشاني

پايان برنامه روز اول كنگره

انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران

مركز همايشهاي بین المللي رازي -تهران -ايران آبان 5931

اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسري ارتوز و پروتز ايران

برنامه روز دوم :چهارشنبه 5931/80/52
0:51 -0:98

چهار شنبه 5931/0/52
عنوان

محتوی

زمان

برنامه شروع روز دوم كنگره

تالوت آياتي از قرآن – سرود ملي – پخش انیمیشن كنگره دوازدهم

0:98 -0:51

چهار شنبه 5931/0/52

جلسه ارائه مقاالت در زمینه پروتز

جلسه اول 0:98 -58:88

هیئت رئیسه :دكتر غالمرضا امینیان ،دكتر علیرضا خاقاني ،دكتر محمدرضا سروش ،دكتر فرزاد فرماني ،حسین آسیايي ،دكتر محمدعلي مرداني
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر بهنام حاجي آقايي

0:98-0:48

سخنران ويژه: Investigation the loads applied on the body joints in walking of below knee amputees

دكتر محمد تقي كريمي

0:48-0:18

طراحي و ساخت سوكت لبه سیلیکوني در پروتز ترنسفمورال و بررسي تاثیر آن بر میزان فشار در نواحي تحمل وزن فوقاني در مقايسه با سوكت مرسوم

حبیب اجرائي دولت آباد

0:18-3:88

طراحي و ساخت سیستم تعلیق پنوماتیکي در پروتز ترانس تیبیال سوپراكنديالر و تأثیر آن بر میزان حركت پیستوني عضو باقي مانده

سیده زهرا انوشه

3:88-3:58

كاربرد شاخص هاي آناتومیکي اندام هاي تحتاني در كمي سازي راستاي پروتزي مطلوب در افراد قطع عضو زيرزانو يکطرفه

ناهید تفتي

3:58-3:58

كاربرد امواج مغزي در كنترل پروتز رباتیک اندام فوقاني با چهار درجه آزادي حركت

نادر فالحیان

3:58-3:98

طراحي پروتز جديد براي بهبود گیت آمپوته هاي پارشیال فوت با استفاده از  AFOكامپوزيت كربني

وحید خیرانديش قره باغ

3:98-3:48

بررسي میزان رضايت جانبازان با قطع عضو ترانس تیبیال از پروتز و خدمات پروتزي در تهران

سحر ده چشمه

3:48-3:18
3:88-58:88

پرسش و پاسخ
پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها 58:98 – 58:88
چهارشنبه 5931/0/52

جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای پا

جلسه دوم 55:88 -58:98

هیئت رئیسه :دكتر حسن سعیدي ،استاد طهمورث طهماسبي ،دكتر منیره احمدي بني ،فرهود سعید ارشادي ،دكتر روشنک بقايي
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر سعید فرقاني

58:98-58:48

مقايسه فشار كف پايي افراد مبتال به صافي كف پا در دو نوع كفي كامپیوتري و پیشساخته

بنفشه خدايي

58:48-58:18

بررسي تاثیر كفش غلتکي بر پوسچر و كینماتیک كمر در افراد مبتال به كمردرد تحت حاد

عاطفه رحیمي

58:88-55:88

تأثیر كفش هاي غلتکي بر تغییرات ثبات پوسچرال در طي ايستادن به مدت  1دقیقه

راضیه طهماسبي

55:88-55:58

مقايسه تاثیر سه نوع ارتوز پنجه بر ثبات پاسچرال ورزشکاران با بي ثباتي مزمن مچ پا

فائزه عباسي

55:58-55:58

تعیین تاثیر محل قرارگیري گوه خارجي (داخل كفش در مقايسه باخارج كفش) بر بیو مکانیک زانو در افراد مبتال به استئوآرتريت قسمت داخلي زانو

فريبا احمدي

55:58-55:98

بررسي تاثیر راكر پاشنه تا پنجه بر مصرف انرژي حین راه رفتن با سرعت هاي متفاوت در افراد سالم

مريم مالکي

55:98-55:48

مقايسه تغییرات زاويه ،دامنه حركتي و رضايت در پي استفاده از دو ارتوز داينامیک و شبانه در افراد داراي هالوكس والگوس

نسرين مولودي

55:48-55:18
55:18-55:88

پرسش و پاسخ
نهار ،نماز و بازديد از غرفهها و پوسترها 59:88 – 55:88
جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای ستون فقرات

جلسه سوم 59:88-51:88

چهار شنبه 5931/0/52

هیئت رئیسه :دكتر مختار عراض پور ،دكتر ابراهیم صادقي  ،دكتر طاهر بابايي ،دكتر مريم جاللي ،دكتر محمد حدادي
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر مجتبي كامیاب

59:88-59:58

بررسي اثر تمرينات همراه ارتوز ،بر پارامترهاي تعادل ايستايي و زاويه كاب در طي مرحله كنار گذاشتن تدريجي ارتوز میلواكي در بیماران مبتال به دفورمیتي هاي ستون فقرات

شهربانو بیداري

59:58-59:98

بررسي تأثیر بريس بوستون بر نیروي عکسالعمل مفاصل اندام تحتاني در بیماران مبتال به اسکولیوز

عاطفه جعفري

59:98-59:48

بررسي تاثیر كمربندهاي حمايتي بارداري بركمردرد و درد لگني زنان باردار

فهیمه سادات جعفريان

59:48-59:18

بررسي تأثیر كوالر پنوماتیک بر درد ،سطح ناتواني ،میزان مصرف دارو و دامنه حركتي در بیماران مبتال به اسپونديلوزيس گردن

بتول باقري پور

59:18-54:88

بررسي درمان هاي ارتوزي نوجوانان مبتال به هايپر كايفوز

كبري رحیمي

54:88-54:58

بررسي كیفیت زندگي وابسته به بريس در نوجوانان مبتال به اسکولیوز ايديوپاتیک با استفاده از دو پرسشنامه  BrQو SRS-22

صديقه رضايي

54:58-54:58

بررسي اثر كاهش لوردوز لومبار پس از پوشیدن بخش لگني ارتوز میلواكي بر تغیرات كايفوز ناحیه توراسیک در نوجوانان داراي هايپركايفوز

جالل قطبي

54:58-54:98

بررسي متغیرهاي كینتیکي و كینماتیکي تنه و اندام تحتاني حین راه رفتن بیماران اسکولیوز ايديوپاتیک در مقايسه با افراد سالم

آزاده نادي

54:98-54:48
54:48-51:88

پرسش و پاسخ
پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها 51:88 – 51:98
جلسه چهارم 51:98-52:98

چهارشنبه 5931/0/52

جلسه پانل :احراز صالحیت ارائه دهندگان خدمات ارتوز و پروتز
مسئول جلسه :استاد رضا وهاب كاشاني
اعضاء پانل :دكتر غالمرضا امینیان ،دكتر حسن سعیدي ،دكتر ابراهیم صادقي ،دكتر سعید فرقاني
پايان برنامه روز دوم كنگره

انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران

مركز همايشهاي بین المللي رازي -تهران -ايران آبان 5931

اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسري ارتوز و پروتز ايران

برنامه روز سوم :پنجشنبه 5931/80/52
0:51 -0:98

پنجشنبه 5931/0/52
عنوان

محتوي

زمان

برنامه شروع روز سوم كنگره

تالوت آياتي از قرآن – سرود ملي – پخش انیمیشن كنگره دوازدهم

0:51 -0:98

پنجشنبه 5931/0/52

جلسه ارائه مقاالت مرتبط با پروتز

جلسه اول 58:88 -0:98

هیئت رئیسه :استاد عقیل اسدي ،دكتر بهنام حاجي آقايي ،راضیه طهماسبي ،الهه فرجي ،استاد رضا كبیري ،استاد سید مسعود مرعشیان
عنوان

سخنران

زمان

بررسي عوامل رواني – محیطي بر روي تجويز و پذيرش پروتز متناسب با مدل )psgchoprosthetices( ICF

استاد طهمورث طهماسبي

0:98-0:48

ساخت پروتز چشم براي توانبخشي ضايعه اربیت

سعید صفي آبادي تالي

0:48-0:18

افزونه تولید بازخورد حسي مکانیکي همسان براي پروتزهاي مايوالکتريک

نادر فالحیان

0:18-3:88

بازسازي پروتزي با استفاده از تکنیک خود تعلیق در بیماري با نقص پارشیال گوش

بهنار توكلي

3:88-3:58

تاثیر نوع پنجه پروتز بر تعادل ايستگاهي آمپوته هاي اندام تحتاني

مصطفي كمالي اردكاني

3:58-3:58

آشنايي اولیه با مفهوم  ICFو كاربرد آن در بهبود خدمات ارتز و پروتز :مقاله مروري

ناهید تفتي

3:58-3:98

بازسازي پروتزي نقص هاي اوربیتال بر پايه ايمپلنت

دكتر محمدعلي مرداني

3:98-3:48

مجید منوچهري

3:48-3:18

سوكت هوشمند تنظیم دما
پرسش و پاسخ
پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها

3:18-58:88

 58:88تا 58:98
پنجشنبه 5931/0/52

جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای اندام تحتانی

جلسه دوم 58:98-55:88

جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهاي اندام تحتاني
هیئت رئیسه :سیامک آقاجاني ،دكتر مسعود رفیعايي ،دكتر كامیار قصیري ،مصطفي كمالي ،محمدعلي میركمالي
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر ابراهیم صادقي

58:98-58:48

بريس جديد اصالح كننده واروم زانو بصورت منقطع در صفحه فرونتال و ارزيابي تاثیر آن بر پارامترهاي كینتیک و كینماتیک راه رفتن بیماران مبتال به استئوآرتريت

دكتر روشنک بقايي

58:48-58:18

طراحي و آنالیز ارتوز جديد مديال لینکیج مجهز به سیستم رسیپروكال با استفاده از شبیه ساز كننده فلج اندام تحتاني

دكتر منیره احمدي بني

58:18-55:88

بررسي تاثیر مفصل استانس كنترل سنسور الک بر پارامترهاي فضايي ،مکاني در افراد داراي ضعف عضله چهارسر ران

فرنوش اسدي

55:88-55:58

مقايسه تاثیر فوري ارتز AFOاستاتیک و ارتز  Dictus-Bandداينامیک بر پارامترهاي زماني-مکاني ،شاخص هاي تقارن و تعادل افراد دچار مالتیپل اسکلروزيس

سما پريان

55:58-55:58

مقايسه تاثیر ارتزهاي مچ پا -پايي داراي مفصل و بدون مفصل مچ بر پارامترهاي فضايي-مکاني راه رفتن افراد سکته مغزي همي پلژي :مطالعه مروري

عالیه دريابر

55:58-55:98

طراحي و ساخت ارتز مچ پا-پايي تغییر يافته جهت بهبود در حركت بیماران

محمدمهدي رسولي

55:98-55:48

بررسيكیفیت زندگيكودكان فلج مغزياستفادهكننده ازارتوزهاياندامتحتاني

صديقه سادات میرباقري

55:48-55:18
55:18-55:88

پرسش و پاسخ
نهار ،نماز و بازديد از غرفه ها و پوسترها 55:88 – 59:88
پنجشنبه 5931/0/52

جلسه معرفی ارائه مقاالت در زمینه های سایر خدمات

جلسه سوم 59:88-51:88

هیئت رئیسه :علي پورقاسم ،مجتبي جعفريان ،مهدي رضايي ،سحر صادقي ،مهسا كاوياني ،استاد سیدمحسن میرمهدي
عنوان

سخنران

زمان

سخنران ويژه

دكتر غالمرضا امینیان

59:58-59:88

قابلیت تکرارپذيري دستگاه التراسونوگرافي براي ارزيابي ضخامت نیام كف پايي

دكتر معصومه نخعي

59:98-59:58

تاثیر افزايش جرم ارتز زانو و دو نوع پد سیلیکوني و پلي اتیلني بر جابه جايي عمودي

الهام خزايي

59:48-59:98

بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند كارآموزي بالیني دانشجويان فیزيوتراپي و ارتوپدي فني(مروري نظامند)

سعید شهابي

59:18-59:48

بررسي تاثیر ارتفاع پاشنه بر مکانیزم عبور از موانع رومزه

الدن عرب يعقوبي

54:88-59:18

طراحي و ساخت ارتوز  Offloadingجهت درمان زخم نوروپاتیک پاشنه دريک بیمار مبتال به مننگوسل

سارا علوي

54:58-54:88

مروري بر تاثیر ارتوزهاي قدرتي بر عملکرد حركتي دست در افراد با پارزي ناشي از سکته مغزي

شیما فردي پور

54:58-54:58

بررسي اثر طرح جديدي از ارتوز تنیس البودر مقايسه با تنیس البو استرپ رايج بر روي میزان درد ،قدرت گريپ و عملکرد در افراد مبتال به التهاب اپیکنديل خارجي

وحید چمني

54:98-54:58

بررسي مقايسه اي تاثیر پروتزهاي زيبايي و مکانیکي بر كیفیت زندگي افراد با قطع عضو زيرآرنج متوسط

عطیه مرادي

54:48-54:98
51:88-54:48

پرسش و پاسخ
پذيرايي و بازديد از غرفهها و پوسترها 51:98 – 51:88
جلسه International

پنجشنبه 5931/0/52

جلسه چهارم 50:88-51:98

هیئت رئیسه :دكتر غالمرضا امینیان ،دكتر ابراهیم صادقي ،دكتر سعید فرقاني ،دكتر مجتبي كامیاب ،دكتر محمد تقي كريمي
عنوان

سخنران

زمان

Foot biomechanics in diabetes and off loading strategies

Professor Christopher Nester

51:11-51:98

?Medical imaging for plantar heel pain: what does it reveal

Associate Professor Karl Landorf

52:58-51:11

Standards for P&O Service Provision

Mr. Claude Tardif

52:41-52:58

“iFAB ambassador”, The Biomechanical Properties of Plantar Soft Tissue

Prof Taeyong Lee

52:58-52:41

Prof Saeed Zahedi

52:91-52:58

Advanced lower limb prosthetics
پرسش و پاسخ

جلسه اختتامیه

52.91-50

پنجشنبه 5931/0/52

مراسم تقدير از تائیرگذاران رشته ارتوز و پروتز ،مراسم تقدير از مقاالت برتر و دست اندركاران كنگره ،گزارش دبیر اجرايي ،انیمیشن اختتامیه كنگره
*توجه :اسامي هیات رئیسه به ترتیب حروف الفبا ذكر شده است.

انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران

مركز همايشهاي بین المللي رازي -تهران -ايران آبان 5931

53:88-50:88

