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First Day – Aboureyhan Hall
Name

Presentation Type

Title
Breakfast – Registration
Quran – National Anthem

Time
6:30 - 7:45
7:45 - 8:00

رئیس جلسه :دکتر محمدعلی زرگر – دکتر سیدمحمد سنادیزاده – دکتر اصغر قلمکاری
دکتر محسن آیتی

?Cytoreductive nephrectomy: Does CARMENA change everything

Lecture

8:00 - 8:15

گرداننده :دکتر مینو محرز
اعضا :دکتر عرفان امینی – دکتر افسانه تهرانیان – دکتر
سید علی دهقان منشادی
Prof Reijke

HPV

Panel

8:15 - 9:15

EAU Lecture: Focal therapy in prostate cancer

Lecture

9:15 - 9:30

گرداننده :دکتر حمید ارشدی
اعضا :دکتر پویا حکمتی – دکتر حسین امیرزرگر – دکتر

Pediatric Urology case problems

محمودرضا مرادی – دکتر پریسا سعیدی – دکتر مهدی
فارغی – دکتر رضا عباسیون

Panel

9:30 - 10:30

Opening Ceremony

10:30 – 11:00

Break

11:00 - 11:30

رئیس جلسه :دکتر ناصر سیم فروش – دکتر سید محمد سدهی -دکتر عبدالرسول مهرسای
Video Session
دکتر غالمحسین نادری

living donor nephrectomy new update

)Video (6

11:30 - 12:30

Lecture

12:30 - 12:45

گرداننده :دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی
اعضا  :دکتر رویا حسینی  -دکتر سراج الدین وحیدی –
دکتر سید محمد کاظمینی

Metabolic syndrome, erectile dysfunction and fertility
Lunch

Panel

12:45 - 13:30
13:30 - 14:30

First Day – Allameh Hall
Name

Title

گرداننده :دکتر سید ابراهیم موسوی – علی تقی زاده افشار
اعضا :دکتر علی طهرانچی -دکتر محمد صدری
گرداننده :دکتر سراج الدین وحیدی
اعضا :دکتر علی محمد میر جلیلی – دکتر نیما نریمانی

Presentation Type

Time

Updates on superficial urethral tumor

Panel

14:30 - 15:30

Management of Azoospermia

Panel

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

Break
گرداننده :دکتر محمد سلیمانی
اعضا :دکتر عرفان امینی – دکتر مهدی دهقانی – دکتر نوید
معصومی – دکتر فرزاد عالمه

BPH management: Case based discussion

Panel

17:00-18:00

First Day – Kharazmi Hall
Time

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Presentation Type

Name

Panel

Partial versus radical nephrectomy: long term result

Panel

The best urology management for the worst Gynecology
complications

16:30 - 17:00

17:00-18:00

Title

 دکتر شهریار ضیغمی:گرداننده
 دکتر محمدجواد رجبی – دکتر رضا محمدیان:اعضا
 دکتر مهتاب ضرغام:گرداننده
–  دکتر نرجس صابری – دکتر محمد هاتف خرمی:اعضا
دکتر فاطمه گیتی نورد

Break

Panel

Treatment options for urinary stone disease in pediatric and adult
patients

 دکتر سید حسن اینانلو:گرداننده
–  دکتر رضا سرهنگ نژاد – دکتر محمدعلی فالح:اعضا
دکتر علیرضا سینا

First Day – Parvin Etesami Hall
Time

Presentation Type

Title

Name

 دکتر هژیر – دکتر افشار زمردی – دکتر دیالمه:رئیس جلسه
دکتر کمال الدین حسن زاده

14:30 - 14:45

lecture

Bladder tumors with and without CIS

14:45 - 15:00

lecture

Update on management of pediatric urological cancers

15:00 - 15:30

Debate

Evidenced based Clinical guidelines in urology, yes or no?

دکتر بهزاد لطفی

دکتر فرزین سلیمان زاده – دکتر سکینه حاج ابراهیمی
 دکتر محمدرضا دارابی:گرداننده

15:30 - 16:30

Panel

–  دکتر محمد اصل زارع – دکتر حمیدرضا قربانی:اعضا

Incidental Renal Mass Management

دکتر مجید محسنی
16:30 - 17:00

17:00-18:00

Break

Panel

Therapeutic Options for intractable hematuria in Advance bladder
cancer

 دکتر مجید علی عسگری:گرداننده
-  دکتر حمیدرضا میرزایی – دکتر رامین پورقربان:اعضا
دکتر یعقوب صهری

First Day – Shahriyar Hall
Name

Presentation Type

Title

Time

گرداننده :دکتر علی حمیدی مدنی
اعضا :دکتر رضا شاهرخی دماوند – دکتر اردالن اسدا ...پور –

Life on ADT

Panel

14:30 - 15:30

دکتر علی فتح الهی
گرداننده :دکتر مجید جاسمی
اعضا :دکتر حیات ممبینی  -دکتر اسماعیل موسی پور -

Management & treatment of advanced testicular cancer. Case
presentation

Panel

15:30 - 16:30

دکتر دینیار خزاعلی
16:30 - 17:00

Break
گرداننده :دکتر اباذر اکبرزاده پاشا
اعضا :دکتر محمدرضا نوروزی – دکتر حسن قادری  -دکتر
عمادالدین موعودی –دکتر حسین قربانی – دکتر داریوش
مسلمی – دکتر سید محمدرضا طباطبایی

Small Testis Masses

Panel

17:00-18:00

Second Day – Aboureyhan Hall
Time

Presentation Type

Title

7:00 - 8:00

Panel

Breakfast meeting (Kharazmi Hall)

7:30 - 8:00

Lecture

Yesterday brief

Name
Astellas Co.
دکتر سامان فرشید
 دکتر رباب مقصودی:گرداننده
–  دکتر مریم امامی – دکتر نسترن محمودنژاد:اعضا

8:00 - 9:00

Panel

– دکتر محمدقاسم محسنی- دکتر حامدی اخوی زادگان
دکتر زهره برتنی – دکتر آمنه سادات حق گو – دکتر مهری
مهراد

Chronic pelvic pain

 دکتر حسین شاهرخ-  دکتر محمدرضا رزاقی:رئیس جلسه
9:00 - 9:51

Lecture

Vascular surgery for erectile dysfunction

9:51 – 9:30

Lecture

Tissue Engineering and Urethra

9:30– 10:00

Debate

Pre-biopsy MRI for all patients: pros and cons

دکتر فرهاد میرکاظمی
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
 دکتر حسن جمشیدیان:گرداننده
دکتر امیررضا اللهیان – دکتر مجید صفوی

 دکتر علی شهرآزاد – دکتر محمود کبیری:رئیس جلسه
10:00– 10:15

Lecture

10:15 – 10:30

Lecture

10:30 – 11:00

Extra pelvic nodal metastasis after radical prostatectomy + pelvic
lymphadenectomy: Diagnosis & therapy
Using mesh versus autologous material for treatment of antiincontinence and anti-prolapse surgery
Break
 دانش دزفولی... دکتر سعید صاحب کشاف – دکتر عبدا-  دکتر ولی دژاباد:رئیس جلسه

دکتر سید یوسف حسینی
دکتر فرزانه شریفی اقدس

دکتر علیرضا خردمند

11:00 – 11:15

Lecture

Premature ejaculation

11:15 – 11:30

Lecture

Active surveillance for prostate cancer

11:30 – 11:45

Lecture

11:45 – 12:00

Lecture

Familial retroperitoneal fibrosis + HLA B27
Open or Robotic Cystectomy?
Which is the Best

12:00 – 12:30

Debate

دکتر علی رازی
دکتر محمد یزدانی
Paolo Gontero

Proper treatment of upper urinary tract tumors; nephron-ureterectomy
vs. less invasive methods

12:30 – 13:30

General Assembly

13:30 - 14:30

Lunch

 دکتر سعید زند:گرداننده
دکتر علی طبیبی – دکتر محمد اصل زارع

Second Day – Allameh Hall

Name

Presentation Type

Title

Time

گرداننده :دکتر سید جلیل حسینی
اعضا :دکتر سید مختارحسینی  -دکتر فرهاد میرکاظمی –
دکتر علی طیبی آذر

Internal Urethrotomy: case based review, tips and tricks

Panel

14:30 - 15:30

Video Conference

Panel

15:30 - 16:00

دکتر شاهرخ شریعت

16:00 - 16:30

Break
گرداننده :دکتر سیدمحمد قهستانی
اعضا :دکتر فرشید علیزاده  -دکتر هاله حجتی –دکتر فرزاد
کمپانی –دکتر معین الدین صفوی
دکتر فریدون فتوحی

Pediatric Testis tumors

Panel

16:30 - 51:45

Isotope Studies in Pediatric Urol.

Lecture

51:45 - 18:00

Second Day – Kharazmi Hall
Title

Name

Presentation Type

Time

رئیس جلسه :دکتر صدراله محرابی  -دکتر حمیدرضا غالمرضایی – دکتر امید پویان
دکتر محمد هاتف خرمی

Metabolic evaluation of renal stones

lecture

14:30 - 51:11

دکتر حسام الدین سجادی

Fertility preservation in cancer patients

lecture

14:45 - 15:00

گرداننده :دکتر همایون عباسی
اعضا :دکتر پیمان صالحی – دکتر سعید اراسته – دکتر نیما

Conventional versus microscopic testicular sperm extraction

Panel

15:00 - 51:00

نریمانی
16:00 - 16:30

Break
رئیس جلسه :دکتر کیوان رادخواه – دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا
دکتر امیر جاوید
دکتر غالمرضا پورمند

Vascular complications after kidney transplantation

lecture

16:30 - 51:11

Nanopharmacy and Bladder Cancer

lecture

16:11 - 51:00

گرداننده :دکتر حسن جمشیدیان
اعضا :دکتر اسعد مرادی – دکتر علیرضا نیکوفر – دکتر
افشین مرتضوی – دکتر حسن نیرومند – دکتر علیرضا
الشئی

Updates on systemic immunotherapy in bladder cancer

Panel

51:00 - 18:00

Second Day – Shahriyar Hall
Time

Presentation Type

Title

Name

 دکتر عبدالرسول مهرسای – دکتر ابوالقاسم نیک فالح:رئیس جلسه
14:30 - 51:11

Lecture

A review of low intensity extracorporeal shockwave therapy for
erectile dysfunction

14:11 - 51:00

Lecture

Is radical cystectomy avoidable in BCG-refractory disease?

51:00 - 16:00

Video

دکتر مهدی کاردوست

Video Session

16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

دکتر علی حمیدی مدنی

Break
Panel

Abstract presentation

 دکتر رضا دهقانی اطهر – دکتر سیدعلی مومنی:گرداننده

Third Day – Aboureyhan Hall
Time
7:30 - 8:00

Presentation Type
Lecture

Title

Name
دکتر امیرحسین کاشی

Yesterday brief
 دکتر علی شمسا – دکتر حسن احمدنیا:رئیس جلسه

8:00 - 8:15

Lecture

8:15 - 8:30

Lecture

Complications after Positioning of Artificial Urinary Sphincter

دکتر امید صدیق

UAA Lecture
 دکتر محمدرضا نوروزی:گرداننده

8:30 - 9:30

Panel

Local treatment and metastasis-directed treatment in metastatic
prostate cancer: Case based discussion

–  دکتر سیدعلی مومنی – دکتر محسن سرکاریان:اعضا
دکتر سهراب صالحی – دکتر اسداله موسوی – دکتر هادی
موالنا – دکتر امیر بهنام فر

 دکتر سید جلیل حسینی – دکتر داریوش ایرانی – دکتر سید محمد قهستانی:رئیس جلسه
9:30 - 9:45

Lecture

SIU Lecture

9:45 - 10:00

Lecture

ICS Lecture
 صوفی مجیدپور... دکتر حشمت ا:گرداننده

10:00 - 11:00

Panel

–  دکتر سید حبیب اله موسوی بهار:اعضا
- دکتر مسعود اعتمادیان – دکتر محمد حسین سلطانی
دکتر مهدی حسینی – دکتر اکبر نورعلیزاده

Challenging cases in stone disease

11:00 - 11:30

Break
 دکتر حسن جمشیدیان – دکتر حمید مزدک – دکتر عبدالمحمد کجباف زاده:رئیس جلسه

11:30 - 11:45

Lecture

11:45 - 12:00
12:00 - 12:15

Lecture
Lecture

12:15 - 12:30

Video (4)

Turkish urological Association
INUS Lecture
Laparoscopic partial nephrectomy and ischemia

Dr. Murat Arslan
دکتر محمدهادی رادفر

Video Session
 دکتر فرزین سلیمانزاده – دکتر حسن قادری:رئیس جلسه

12:30 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 14:30

Lecture
Lecture

Urological Association of Iraq
IUGA
Lunch

Dr. Almousavi

Third Day – Allameh Hall
Time

Presentation Type

Title

Name
 دکتر حسین کرمی:گرداننده

14:30 - 51:30

Panel

Panel discussion: Optimal management of renal pelvis stones < 2cm

15:30 - 51:11

lecture

How to do RIRS with single use flexible ureteroscope?
Mavarae Fonoon Asr Co.

51:11 - 16:00

lecture

Laser in urology

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

 دکتر سیاوش فالحتکار – دکتر امیررضا عابدی – دکتر:اعضا
کاوه مهراوران – دکتر بابک جوانمرد

دکتر کاوه مهراوران

دکتر محمدرضا رزاقی

Break

Panel

Abstract presentation

 دکتر سید رضا یحیی زاده – دکتر محمدمهدی:گرداننده
حسینی

Third Day – Kharazmi Hall
Time

Presentation Type

Title

Name

 دکتر ناصر شخص سلیم:رئیس جلسه

14:30 - 14:45

lecture

Bleeding during PCNL: step by step management

14:45 - 15:00

lecture

When is the best time for intervention in BPH patients?

 موسوی بهار...دکتر سید حبیب ا

دکتر حمید پاک منش

 دکتر محبوبه میرزایی:گرداننده
15:00 - 16:00

Panel

 دکتر محمدرضا عبادزاده – دکتر محمدحسن دهقانی:اعضا

Approach to perinatal hydronephrosis

فیروزآبادی – دکتر رایکا شریفیان – دکتر علی کماالتی
16:00 - 16:30

Break
 دکتر سید جلیل حسینی-  دکتر امید صدیق:گرداننده

16:30 - 18:00

Panel

International Online Video Conference on Reconstructive /Andrology
Surgical Techniques

دکتر فرزین سلیمان زاده
Members: David Ralph, Koenraad Van
Renterghem, Carlo Bettocchi, Javier Romero
Otero, Ahmad Shamsodini, Paolo Egydio,
Rados Djinovic, Ferdinando Fusco

Third Day – Shahriyar Hall
Time

14:30 - 14:45

14:45 - 16:00

Presentation Type

Name

Lecture

Neuro-urology: an update on diagnosis and therapy in challenging
cases

Panel

What new about treatment of recurrent and persistent urinary tract
infection

16:00 - 16:30

16:30 - 51:00

Title

دکتر سکینه حاج ابراهیمی

 دکتر آذر دانش پژوه:گرداننده
 دکتر رضا کاظمی – دکتر سارا کریمی – دکتر فاطمه:اعضا
گیتی نورد

Break

Panel

Abstract presentation

 دکتر سارا کریمی:گرداننده

Third Day – Parvin Etesami Hall
Time

Presentation Type

Title

Name

دکتر امید صدیق – دکتر فرزین سلیمانزاده

14:30 - 16:30

Panel

Satellite Symposium: Mavarae Fonoon Asr Co.
Implantation procedures for erectile dysfunction and incontinence:
where are we standing?

16:30 - 17:00

Lecture

IMRI in Prostate Cancer

دکتر هادی موالنا

Fourth Day – Aboureyhan Hall
Name

Presentation Type

Title
Yesterday brief

Lecture

Time
7:30 - 8:00

گرداننده :دکتر سید جلیل حسینی
اعضا :دکتر سید مختار حسینی  -دکتر فرزین سلیمانزاده –
دکتر کامیار توکلی طبسی
گرداننده :دکتر حامد اخوی زادگان
دکتر مهرداد محمدی – دکتر بهنام شکیبا

Reconstructive Surgeries After Radical Prostatectomy

Panel

8:00 - 9:00

Urodynamic study before BPH surgery: Pro and Cons

Debate

9:00 - 9:00

گرداننده :دکتر محمدرضا نیکوبخت
اعضا –:دکتر علی اصغر یارمحمدی  -دکتر محمدحسین

Forensic Medicine

Panel

9:00 – 10:00

نورباال  -دکتر کامران سلطانی –دکتر فرحناز عظیمی
10:30 - 11:00

Break
گرداننده :دکتر غالمحسین نادری
اعضا :دکتر علی نوبخت  -دکتر مهدی شادنوش  -دکتر
غالمرضا پورمند – دکتر مجید علی عسگری – دکتر محمد
نجفی سمنانی – -دکتر مجید شیرانی – دکتر سیدرضا یحیی
زاده
گرداننده :دکتر پژمان شادپور
دکتر امیرحسن محبوبی

Source of renal transplant and new challenging in fellowship of renal
transplantation

Panel

11:00 - 51:00

Diversion in pediatric High pressure bladders: Yes or No: When and
Which

Debate

51:00 - 12:30

Innovation and Technology in Urology

Panel

12:30 - 13:30

کمیته اورولوژیست های جوان
Closing Remark

13:30 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:45

