
 

 ز و پروتز ايران وارت سراسري کنگره سیزدهمیندومین کنگره بین المللی  و 

  1398هشت ماه ايران ارديب -اصفهان -مجموعه قلب شهر )سیتي سنتر( سالن همايش انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران 

 زدهمین کنگره سراسري ارتوز و پروتز ايرانلیست برنامه روزانه دومین کنگره بین المللي و سی

 ايران -اناصفه -سالن همايش مجموعه سیتي سنتر

 1398ماه  ارديبهشت  6الي  4

 

 04/02/1398شنبه برنامه روز اول: چهار

 8:00-10:00جلسه اول   04/02/1398شنبه چهار  جلسه افتتاحیه

 زمان محتوی عنوان

00:8-00:9 ثبت نام پذيرش   

 مراسم افتتاحیه

00:9-01:9 پخش انیمیشن  –سرود ملي  –مجیدتالوت آياتي از قرآن   

10:9-20:9 (حاجي آقاييوتز ايران )جناب آقاي دکتر بهنام سخنراني رياست انجمن علمي ارتوز و پر  

20:9-30:9 (علمي )جناب آقاي دکتر ابراهیم صادقيگزارش دبیر   

 سخنراني
30:9 -54:9 سخنراني افتتاحیه  

54:9 – 00:10 دکتر اسماعیل ابراهیميسخنران مدعو:   

 

 10:00 – 10:30ها و پوسترها پذيرايي و بازديد از غرفه

 

 10:30-13:00جلسه دوم    04/02/1398شنبه چهار                اخالق حرفه ای  مسائل مربوط به حرفه و جلسه                    

 ، دکتر ابراهیم صادقيامینیان غالمرضا دکتردکتر بهنام حاجي آقايي، دکتر فاطمه درخشنده، ، ابراهیمي اسماعیل : دکتر رئیسه هیئت

 زمان سخنران عنوان

 10:45-10:30 دکتر بهزاد شمس حرفه اي : اخالقسخنران ويژه

 11:00-10:45 جوانشیر محمدعلي دکتر مديريت جديد در خدمات ارتوز و پروتز

 11:15-11:00 طهمورث طهماسبيدکتر  ؟است اجیبه کدام احت ،يرفتار حرفه ا اي ياخالق حرفه ا

 11:30-11:15 طاهري علیرضا دکتر پروتزز و وآموزش ارت ينگار ندهيآ در يدیکل يها تیعدم قطع ييشناسا نديآفر

 11:45-11:30 کاشاني هاب و رضا کترد ياخالق حرفه ا

 12:00-11:45 دکتر سعید فرقاني يپژوهش مرور کيزبان بر اساس  يسیانگل يدر کشورها يتوانبخش يااخالق حرفه يکدها

 12:15-12:00 معصومه باقرزادهدکتر  (Rapid Entire Body Assessment)ز و پروتز با استفاده از روش ارزيابي سريع کل بدن وارزيابي موقعیت هاي ارگونومي کارشناسان ارت

 12:30-12:15 دکتر فرهود سعیدارشادي نوجوانان کودکان و يو پروتز يزودر درمان ارت يروانشناس يکاربرد يکهایتکن

 13:00-12:30 پرسش و پاسخ
 

 

 13:00-14:00ها و پوسترها هار، نماز و بازديد از غرفهان

 

 14:00-16:15سوم  جلسه   04/02/1398 چهارشنبه سه ارائه مقاالت در زمینه پروتزجل

 استاد شاهرخ نصیرزاده رضا وهاب کاشاني، کترد محمدعلي جوانشیر، دکتر حسن سعیدي، دکتر دکتر علیرضا طاهري،رئیسه:  هیئت

 زمان سخنران عنوان

 14:15-14:00 حاجي آقاييبهنام دکتر  باالي زانوطراحي هاي نوين در ساخت سوکت پروتزهاي سخنران ويژه: 

Investigation of Joint contact forces of below knee amputees in intact side while walking with Energy storage feet 14:30-14:15 دکتر محمد تقي کريمي 

 14:45-14:30 دکتر محمد علي مرداني : گزارش مورد يداخل دهان يبا ارتباط به فضا ينیبا نقص کامل ب يماریدر ب يپروتز يبازساز

 15:00-14:45 محمد جواد نوري و نحوه ساخت آن ديطرح جد کي يحجم استامپ : معرف راتییانطباق با تغ تیزانو با قابل ريز يکونیلیس نريال

 15:15-15:00 سارا دالويز با سوکت مرسوم سهيافراد قطع عضو در مقا تيو رضا يتحمل وزن فوقان يفشار در نواح زانیبر م يکونیلیپروتز ترنس فمورال با سوکت لبه س ریتاث يبررس

 15:30-15:15 ژاله حیدري آرنج ريافراد با قطع عضو ز يو خدمات پروتز کيوالکتريما ياز پروتزها تيگذار در کاهش رضا ریتاث يفیک يها اریمع يبررس

 15:45-15:30 نعیمه روحاني ياندام تحتان ياز پروتز در آمپوته ها تيرضا زانیو ارتباط آنها با م يعملکرد يها تيو محدود ياجتماع -يروان يامدهایپ يابيارز

 16:00-15:45 رقیه باي استان گلستان ياز پروتز در جانبازان قطع عضو اندام تحتان يتمنديحرکت و رضا زانیم يبررس

 16:15-16:00 پرسش و پاسخ

 

 

 

 16:15 – 16:45ها و پوسترها پذيرايي و بازديد از غرفه

 

 

 16:45-17:30جلسه چهارم  04/02/1398شنبه چهار

 خدمات ارتوز و پروتز های ضروری برای ارائهصالحیت جلسه پانل: 
 رضا وهاب کاشاني کتردمسئول جلسه: 

 ، دکتر حسن سعیديعلیرضا طاهري دکتر ، دکتر محمدعلي جوانشیر امینیان، غالمرضا دکتر ،رضا وهاب کاشاني کترد : پانل اعضاء

 

 

 پايان برنامه روز اول کنگره

 

 

 

 

 



 

 ز و پروتز ايران وارت سراسري کنگره سیزدهمیندومین کنگره بین المللی  و 

  1398هشت ماه ايران ارديب -اصفهان -مجموعه قلب شهر )سیتي سنتر( سالن همايش انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران 

 

 05/02/1398شنبه برنامه روز دوم: پنج

 
 8:00 -8:15    05/02/1398پنجشنبه 

 زمان محتوی عنوان

 8:00 -8:15 پخش انیمیشن کنگره  –سرود ملي  – کريم تالوت آياتي از قرآن دوم کنگرهبرنامه شروع روز 

 

 8:15-10:15 اولجلسه    05/02/1398پنجشنبه   زمینه ارتوزهای ستون فقرات  جلسه ارائه مقاالت در

 ، استاد محمدجواد نوريفرزاد فرمانيرضا خاقاني، دکتر لیدکتر عطهمورث طهماسبي،   دکترکاشاني، وهاب رضا  کترد   :رئیسه هیئت

 زمان سخنران عنوان

 8:30-8:15 مجتبي کامیابدکتر  اخالق در حیطه ارتوزهاي ستون فقرات

 8:45-8:30 ييطاهر بابادکتر   کیوپاتيديا وزیاسکول ينوجوانان دارا ينیب شتنيو فرزندان در درک حس خو نيرفتار والد يبررس

How does lumbosacral orthosis affect trunk muscles?  9:00-8:45 این يفاطمه آزاددکتر 

 9:15-9:00 بتول باقري پور با علت ناشناخته وزیو توراکولومبار بر سطح استرس نوجوانان مبتال به اسکول کوتوراکولومباريسرو سيبر ریتأث سهيمقا

The effect of bracing on large curves of 40° to 55° in adolescents with idiopathic scoliosis who have avoided surgery 9:30-9:15 نژاد يرضا رازق 

Evaluation of the efficiency of Minerva collar on cervical spine motions  9:45-9:30 ينیسادات حسپگاه 

 10:00-9:45 پرسش و پاسخ

 

 10:15 – 10:30ها و پوسترها پذيرايي و بازديد از غرفه
 

 

 10:30-13:00وم جلسه د   05/02/1398شنبه پنج  جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای پا

 ، دکتر علي پورقاسمفرهمند بهشید دکتر ،زاده بهرامي محمود دکتر کريمي، تقي محمد دکتر، دکتر محمدعلي جوانشیررئیسه:  هیئت

 زمان سخنران عنوان

 10:45-10:30 دکتر حسن سعیدي کياز پاتولوژ کيولوژيزیف يکف پا يصاف صیتشخ
Flatfoot and obesity in school‐age children: a cross‐sectional study 11:00-10:45 فهیمه سادات جعفريان 

 11:15-11:00 يفاطمه همت در سالمندان يپنجه بر تعادل عملکرد يغلتک رهيز يکفش ها ریتاث يبررس

 11:30-11:15  انينجمه باقر افراد سالمند سالم يفشار کف پا عيدرجه بر توز 15و  10 هيراکر پنجه با زاو سهيمقا

 11:45-11:30 انیرضائ نبيز کینماتیراه رفتن و س يمکان-يزمان يبر پارامترها دیو راه رفتن با تأک ستادنيدر ا يابتيد مارانیدو نوع راکر کفش بر عملکرد ب ریتأث يبررس

 12:00-11:45 فاطمه پل تاثیر وزن کفش بر گشتاور مفاصل اندام تحتاني افراد سالم در فاز نوسان را رفتن

 12:15-12:00 داريپا هیسم و کفي اصالح شده بر ثبات پاسچر افراد داراي صافي کف پاي انعطاف پذير UCBLمقايسه اثر فوري کفي 

 12:30-12:15 يسحر معصوم باالرفتن از پله نیبا گروه کنترل ح سهيپاتال در مقا يعضالت زانو در افراد مبتال به کندروماالس تیاثرات ارتفاع پاشنه کفش در فعال يبررس

Somatosensory impairment and its association with balance limitation in people with multiple sclerosis 12:45-12:30 نیلوفر فرشته نژاد 

 13:00-12:45 پاسخ پرسش و

 

 13:00 – 14:00ها و پوسترها هار، نماز و بازديد از غرفهان
 

 14:00-16:30جلسه سوم    05/02/1398پنجشنبه                 جلسه مقاالت بین الملل

 محمود بهرامي زاده، دکتر کريمي تقي محمد دکتر کامیاب، مجتبي دکتر ، امینیان غالمرضا دکترفرقاني،  سعید دکتر  :رئیسه هیئت

 زمان سخنران عنوان

Introducing the Centre for Doctoral Training in Prosthetics and Orthotics: a new global center of excellence  Professor Christopher 

Nester 
14:00-14:20 

Technologies for Monitoring the Use of Prostheses in the World Dr. Encarna Mico-

Amico 
14:20-14:40 

The Cheneau Brace. ; 2The Dynamic Ankle Foot Orthosis. 1 
Dr Mohammed 

Khaled Haddam 
14:40-15:00 

The current situation of prosthetics and orthotics in Seri Lanka 
Pushpa Kumara 

(CPO) 
15:00-15:20 

Common Assumptions in Orthotics & Prosthetics and How They Can Affect Quality of Care Dr. Goeran Fiedler 15:20-15:40 

Advanced technologies in artificial limbs 

Professor Saeed 

Zahedi 15:40-16:00 

 16:30-16:00 پرسش و پاسخ

 

 16:30 – 17:00ها و پوسترها پذيرايي و بازديد از غرفه

 

 17:00-17:45چهارم جلسه     05/02/1398پنجشنبه 

 جایگاه ارتوز و پروتز در نظام سالمت )توانبخشی(جلسه پانل: 

 مسئول جلسه: دکتر طهمورث طهماسبي

 ، دکتر مجتبي کامیابرضا وهاب کاشاني کترد، فرقاني سعید دکتر ،بهنام حاجي آقايي دکتر ،دکتر طهمورث طهماسبي : پانل اعضاء

 

 

 پايان برنامه روز دوم کنگره
 

 

 

 



 

 ز و پروتز ايران وارت سراسري کنگره سیزدهمیندومین کنگره بین المللی  و 

  1398هشت ماه ايران ارديب -اصفهان -مجموعه قلب شهر )سیتي سنتر( سالن همايش انجمن علمي ارتوز و پروتز ايران 

 

 

 

 

 06/02/1398 برنامه روز سوم: جمعه

 8:15 -8:30    06/02/1398جمعه 

 زمان محتوی عنوان

 8:15 -8:30 پخش انیمیشن کنگره  –سرود ملي  –کريمتالوت آياتي از قرآن  برنامه شروع روز سوم کنگره

 

 8:30-10:30جلسه اول    06/02/1398جمعه   پاراپلژیارتوزهای وسایل کمکی و  مرتبط با جلسه ارائه مقاالت

 ، دکتر ناهید تفتي، دکتر محمدعلي مرداني، دکترسیامک آقاجاني، دکتر محمد حداديروشنک بقاييدکتر : رئیسه هیئت

 زمان سخنران عنوان
The Efficacy of Powered Orthoses on Walking Ability in Subjects with Spinal Cord Injury 8:45-8:30 مختار عراضپور دکتر 

 9:00-8:45 دکتر حسین آسیايي مهر يپاراپلژ ينخاع بیافراد آس ي شبرندهیز پواعمال شده به ارت يگشتاورها و لودها يابيارز

 9:15-9:00 هانیه سیدزاده هسید ينخاع بیدر افراد مبتال به آس يراه رفتن و مصرف انرژ يبر پارامترها "شبرندهیپ جینکیل اليارتوز مد"با  "واک ميز پراوارت" ریتاث سهيمقا

 9:30-9:15 فاطمه خداييدکتر  ينسونیپارک مارانیب يايو پو ستايبر تعادل ا يبا جوراب مقاومت نيو تمر يتوجه يدستورالعمل ها ریتاث

عضالت انگشتان ديدچار فلج شد ينخاع بیآس مارانیدر ب يتمنديانگشتان و رضا يحرکت ي , دامنهپينرم بر عملکرد گر ديجد يکیپنومات-يکیدستکش ربات يابيارز  9:45-9:30 زهرا جیريايي 
Are smartphone applications a suitable alternative to CROM device in assessing the cervical range of motion in patients with nonspecific neck 

pain? 
 10:00-9:45 فائزه قرباني

 10:15-10:00 آمنه عابديان اول زانو و راه رفتن افراد مبتال به سندروم درد پتالفمورال کیناميبر درد، والگوس د يگوه داخل يزانوبند و کف ریتأث يبررس

 10:30-10:15 پرسش و پاسخ

 

 11:00 تا 10:30 ها و پوسترهاپذيرايي و بازديد از غرفه

 

 11:00-13:00جلسه دوم  06/02/1398جمعه   جلسه ارائه مقاالت در زمینه ارتوزهای اندام تحتانی 

 دکترطاهربابايي ،فاطمه آزادي نیا دکتر، دکتر حسین آسیايي مهر رفیعايي، مسعود دکتردکتر مختار عراضپور،  :رئیسه هیئت

 زمان سخنران عنوان

Dyna Brace: Knee Unloader Orthosis with Optimal Transitional Mechanism in Subjects with Medial Compartment Knee Osteoarthritis 11:15-11:00 دکتر روشنک بقايي 
Evaluation of the effect of the new three point pressure knee orthosis on the kinetic and kinematic parameters of the patients with mild to 

moderate knee osteoarthritis 11:30-11:15 دکتر علي پورقاسم 

 11:45-11:30 دکتر سیامک آقاجاني زي جديد زانو با دو درجه آزادي حرکت در يک فرد مبتال به استئوآرتريت کمپارتمان داخلي زانووطراحي، ساخت و بررسي اولیه مفصل ارت

Evaluation of a functional brace in ACL-deficient subjects measuring ground reaction forces and contact pressure: A pilot study 12:00-11:45 دکتر ناهید تفتي 
A Comparison of the effects of kinesiotape, soft and semi-rigid ankle orthosis on balance in patients with chronic ankle instability; a randomized 

control trial 12:15-12:00 نويد محمدپور 

 12:30-12:15 زاده نیبهاره ام رسوکودو  بالینى مايىرآزکا: شبانه سپیلنتا با مقايسهدر  سلگوواهالوکس متوسطو  خفیف میتىرفوداراي د ادفردر ا سلگووا هالوکس يهزاو بر هالوفیکس سپیلنتا تأثیر 

 12:45-12:30 بهزاد اخوان ييکف پا يایمبتال به التهاب فاس مارانیدر ب يزندگ تیفیشبانه بر کاهش درد و بهبود ک لنتیدو نوع اسپ ریتاث سهيمقا

 13:00-12:45 پرسش و پاسخ

 

 13:00 – 14:00هار، نماز و بازديد از غرفه ها و پوسترها ان

 

 14:00-16:45سوم جلسه    06/02/1398جمعه                      خدماتجلسه معرفی ارائه مقاالت در زمینه های سایر 

  میرمهدي سیدمحسن استاد ، دکتر منیره احمدي،مهدي رضاييدکتر فرهود سعیدارشادي، دکتر دکتر سعید فرقاني،  رئیسه: هیئت

 زمان سخنران عنوان

The effect of Prefabricated Neoprene Hand Splint on Grip Strength and Hand Dexterity in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy 14:15-14:00 صديقه سادات میرباقري 

The immediate sensorimotor effects of elbow orthoses in patients with lateral elbow tendinopathy: a prospective crossover study 14:30-14:15 حسن براتي 

The effect of custom-molded splint on pain severity of patients with carpometacarpal joint osteoarthritis 14:45-14:30 بهناز توکلي 

 15:00-14:45 بهاره دلشاد اکیليباردار مبتال به درد ساکروا يهادر خانم اکیليعملکرد ساکروا با و بدون سطح بافت دار بر يکمربند لگن يفور ریتاث يبررس
Evaluation of the Immediate Effect of Bracing on Gait Symmetry, Lower Limb Kinematics, and Trunk and Pelvic Motion during Level Walking 

in Adolescents with Idiopathic Scoliosis  15:15-15:00 يبروجن يانيکاومهسا 

 15:30-15:15 نیکو نیکومنش ابداکشن پیز هوو ساخت ارت يدر طراح يسازنهیبه
Design and testing of a novel orthosis for reducing erector spine muscle activity, and improving balance control for hyperkyphotic elderly 

subjects 15:45-15:30 يسکرميمعصومه و 

 16:00-15:45 انیميمحمد رسول کر استخوان ياز پوک يناش فوزيکا يبر تعادل سالمندان دارا يکمر-يپشت ريتنه و کرست انعطاف پذ يکیژاکت پالست نومد،يارتوز طرح اسپا يفور ریتاث سهيمقا

Current Upper Limb Prosthetic Practices 
Youssef Salam 

(CPO) 16:00-16:15 

Preliminary clinical and biomechanical experience in the use of Weight-Bearing CT at Institute Ortopedico Rizzoli in Bologna 
Professor Alberto 

Leardini 16:15-16:30 

 16:45-16:30 پرسش و پاسخ

 

 17:00تا  16:45 استراحت
 

 06/02/1398جمعه    جلسه اختتامیه

 18:00-17:00 رشته ارتوز و پروتز، مراسم تقدير از مقاالت برتر و دست اندرکاران کنگره، گزارش دبیر اجرايي، انیمیشن اختتامیه کنگره مراسم تقدير از تائیرگذاران
 


