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ریاست کنگره
شادروان دکتر ولی اله حسنی

دبیر علمی
دکتر علیرضــا سلیمی

دبیر اجرایی
دکتر احسان باستان حق
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همکاران گرامی

»چهاردهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه« در کنار بسیاری از دیگر ویژگی های خود یک ویژگی 
خاص را دارد که »نخستین کنگره مجازی انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران« به شمار می آید. بزرگی در 
روزگاران دور گفت: »ضرورت ما در ابداعات و اختراعات است«، و راستی را که این گفته از آن دست سخنان نغز و 

پرمغز است که هرگز از اهمیت و اعتبار آنها کاسته نخواهد شد.

ضرورت زمانه هم ما را بر آن داشت تا بحث و تبادل نظر علمی خود را از محیط سنتی و دیرآشنای کنگره های 
مرسوم به فضای مجازی ببریم و با توسل به چنین رویکرد مدرن و چاره سازی تکاپوی علمی خویشتن را مستدام 

و به روز نگه داریم. 

استقبال پرشور همکاران و عزیزان از کنگره مهر تأییدی بر درستی این رویکرد بود و نیز نشان دهنده آنکه جامعه 
آگاهی  باالی  سطوح  از  حد  چه  تا  سرزمین  این  در  ویژه  مراقبت های  و  بیهوشی  دست اندرکاران  و  متخصصان 
برخوردارند، و از مقدرات، معذورات و محذورات زمانه خویش آگاه هستند. زمانی نه چندان دور در گذشته برگزاری 
چنین رویدادهای معظمی در فضای مجازی اگرنه رویایی دست نیافتنی می نمود دستکم رویکردی بود که ما در 
پیرامون خود کمتر امکانی برای تحقق آن می دیدیم، اما امروزه به لطف پیشرفت های نظرگیر علمی و فنی و تهیه 
و تدارک صورت گرفته در فضای مجازی، قادریم تا از امکانات روز جهان برای پیشبرد اهداف علمی و انسانی خود 
بهره بگیریم. بدون تردید آینده شاهد دستاوردهای بزرگ تر ما در این عرصه خواهد بود و درس هایی که در عمل از 

این رویداد خواهیم گرفت ما را در برگزاری هرچه بهتر رویدادهای علمی بعدی، بسیار یاری خواهد کرد.

اما ما در کنار شور و شعف خویش از بابت چنین رویکرد دلگرم کننده و آگاهانه ای در این کنگره ما چشم گریان 
خویش از بابت فقدان ابدی بسیاری از همکاران بزرگوار خود را که در کوران پاندمی کووید1۹ جان نازنین آنان 
از گرامیان عرصه علم پزشکی و به ویژه بیهوشی و  از یاد نخواهیم برد. ما تاکنون شمار بزرگی  از دست رفت، 
مراقبت های ویژه را از دست داده ایم و جا دارد که این کنگره را به یاد آن بزرگواران »مدافعان سالمت« بنامیم. 
یادکرد ما از استاد به ابدیت پیوسته، دکتر ولی الله حسنی، به نام »ریاست نمادین کنگره« گامی در همین راستا 

محسوب می شود.

در پایان جا دارد تشکر خود را از همکاران ارجمند خویش در کمیته های علمی و اجرایی که با کوششی بی مانند 
امکان برگزاری کنگره را فراهم کردند و به ویژه از اعضا محترم هیات مدیره انجمن کشوری و دکتر احسان باستان 
حق، دبیر اجرایی کنگره اعالم دارم. به امید روزهای روشن آینده و دورانی که به راستی زمانه را بهتر از آنچه امروز 

هست، به نظاره بنشینیم.

با مهر و احترام
دکتر علیرضا سلیمی

رییس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های 
ویژه ایران و دبیر علمی کنگره
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کمیته علمی
• دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی

• دکتر آرزو احمدی
• دکتر نرجس احمدی زاده

• دکتر فرهاد اعتضادی
• دکتر نگار افتخار

• دکتر احمد اقبالی
• دکتر محمودرضا آل بویه

• دکتر سید علی  امامی
• دکتر رضا امین نژاد

• دکتر سعید رضا انتظاری
• دکتر فرناد ایمانی

• دکتر احسان باستان حق
• دکتر خسرو برخورداری

• دکتر محمد تقی بیگ محمدی
• دکتر آرش تفریشی نژاد

• دکتر ضیاء توتونچی
• دکتر هومن تیموریان

• دکتر مسعود ثقفی نیا
• دکتر افشین جعفرزاده

• دکتر بهزاد جعفرنژاد
• دکتر علیرضا جعفری

• دکتر مهین جعفری جاوید
• دکتر علیرضا جاللی

• دکتر علیرضا جهانگیری فرد
• دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

• دکتر زاهد حسین خان
• دکتر بهنام حسینی

• دکتر محمدرضا خاجوی
• دکتر محمد حسین دلشاد

• دکتر پوپک رحیم زاده
• دکتر مژگان رحیمی

• دکتر فرانک رختابناک
• دکتر سجاد رضوی

• دکتر مسعود رمضانی

کمیته اجرایی 
دکتر رضا امین نژاد

دکتر افشین جعفرزاده
دکتر علی حاج قاسمعلی

مجید شفیعی
دکتر سعید صفری
دکتر صدرا صمدی

دکتر شبنم محمدی
روح اهلل علی اصغر

طاهره یوسفی
اکبر تقی نژاد
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• دکتر نسترن سعادت مهدوی
• دکتر محمد سعیدی

• دکتر علیرضا سلیمی نیا
• دکتر رضا شریعت محرری

• دکتر سید حمیدرضا شریف نیا
• دکتر گیو شریفی

• دکتر مسعود صابری
• دکتر شهنام صدیق معروفی

• دکتر سعید صفری
• دکتر فرهاد صفری

• دکتر شهرام صمدی
• دکتر صدرا صمدی

• دکتر محمد صمدیان
• دکتر ساغر صمیمی سده

• دکتر آرمان طاهری
• دکتر مهرداد طاهری

• دکتر افشین طاهری اعظم
• دکتر نورمحمد عارفیان

• دکتر حامد عبدالهی
• دکتر حمیدرضا عزیزی فارسانی

• دکتر لعیا عموزاده
• دکتر محمد غفاری پور

• دکتر سامرند فتاح قاضی
• دکتر علی فتاحی

• دکتر لیدا فدایی زاده
• دکتر بابک فروتن

• دکتر محمدمهدی فروزانفر
• دکتر سید حمیدرضا فیض

• دکتر مهشید قاسمی

• دکتر فرید ابوالحسن قره داغی
• دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی

• دکتر مهران کوچک
• دکتر فرشته کیمیا

• دکتر حسین ماجدی
• دکتر سعید مالک

• دکتر کامران متقی
• دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی

• دکتر غالمرضا محسنی
• دکتر شبنم محمدی

• دکتر مصطفی محمدی
• دکتر فرامرز مصفا

• دکتر الهام معماری
• دکتر اشرف معینی

• دکتر علی موافق
• دکتر اعظم السادات موسوی

• دکتر سیروس مومن زاده
• دکتر سید علیرضا مهدوی

• دکتر محمد جواد مهربانیان
• دکتر محمد میراسکندری

• دکتر علیرضا میرخشتی
• دکتر نادرعلی ناظمیان یزدی

• دکتر معصومه نتاج مجد
• دکتر اتابک نجفی

• دکتر مسعود نشیبی
• دکتر مسعود هاشمی

• دکتر محمدرضا هاشمیان
• دکتر فردین یوسف شاهی

کمیته علمی 
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افتتاحیه )مجازی(
جمعه 17 بهمن ماه، ساعت 10 الی 10:30

پنل اقتصاد درمان
ساعت 10:30 الی 12

با حضور اعضاء انجمن کشوری آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 • دکتر علیرضا سلیمی • دکتر اتابک نجفی • دکتر کامران منتظری • دکتر ابوالفضل آفریده

 • دکتـر رضـــــا آخـونـدزاده • دکتـر سیــد سعیـد جهـانبخش • دکتـر افشیــن جعفــــرزاده

 • دکتر حمیدرضا ربانیان • دکتر مهرداد ساالری • دکتر فاطمه فرهودی • دکتر بهمن نقی پور

• دکتر مهدی قیامت • دکتر حسن تقی زاده • دکتر علی حاج قاسمعلی • دکتر نوید ابوالحرار

با حضور اعضاء انجمن کشوری آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

و

دکتر سیدسجاد رضوی
رییس و دبیر شورای عالی بیمه سالمت

دکتر علیرضا جاللی
دبیر بورد تخصصی بیهوشی

دکتر محمدجهانگیری
معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
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پنل های کنگره
Anesthesia in Subspecialties 

مسوول پنل: افشین جعفرزاده
افشین جعفرزاده

سعید صفری
فرشته کیمیا

محمد میراسکندری

ERAS
مسوول پنل: مژگان رحیمی

مژگان رحیمی
فرهاد صفری
لعیا عموزاده

Pain Management
مسوول پنل: رضا امین نژاد

فرناد ایمانی
بهنام حسینی

دکتر پوپک رحیم زاده 
مهشید قاسمی
حسین ماجدی

مسعود هاشمی
Airway Management
مسوول پنل: علیرضا جعفری

محمدرضا خاجوی
حامد عبدالهی

سعید مالک
نادرعلی ناظمیان یزدی

Highlights in Anesthesia
مسوول پنل: رضا شریعت محرری

فرهاد اعتضادی
علیرضا سلیمی
محمد سعیدی

رضا شریعت محرری
بابک فروتن

لیدا فدایی زاده
محمد جواد مهربانیان

مهران کوچک

Pediatric Anesthesia
مسوول پنل: سید علیرضا مهدوی

علیرضا ابراهیم سلطانی
نرگس احمدی زاده

سید علیرضا مهدوی
احمد اقبالی

Cardiac Anesthesia
مسوول پنل: علیرضا جهانگیری فرد

ضیاء توتونچی
علیرضا جهانگیری فرد

محمد غفاری پور

Neuroanesthesia
مسوول پنل: هومن تیموریان

آرش تفریشی نژاد 
محمدرضا حاجی اسماعیلی
حمیدرضا عزیزی فراسانی 

نورمحمد عارفیان
کامران متقی

مسعود نشیبی

Professionalism
مسوول پنل: شهرام صمدی

بهزاد جعفرنژاد
شهرام صمدی

فرید ابوالحسن قره داغی

Critical Care
مسوول پنل: اتابک نجفی

آرزو احمدی
خسرو برخورداری 

محمد تقی بیگ محمدی
مسعود رمضانی 

سید حمیدرضا شریف نیا
سامرند فتاح قاضی

مصطفی محمدی
آرش نجفی
اتابک نجفی

Obstetric Anesthesia
مسوول پنل: ساغر صمیمی سده

نگار افتخار
محمدحسین دلشاد
ساغر صمیمی سده

الهام معماری
شبنم محمدی

معصومه نتاج مجد

Regional Anesthesia
مسوول پنل: غالمرضا محسنی

سید علی امامی
مسعود ثقفی نیا

مسعود صابری
سید حمیدرضا فیض

علیرضا میرخشتی
غالمرضا محسنی

فرامرز مصفا
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Anesthesia in Subspecialties

Moderator:
Afshin Jafarzadeh

Afshin Jafarzadeh The Preeminent Role of Anesthesiologists 
in a National Disaster of COVID-19

Fereshte Kimia Transurethral resection of prostate( TURP)

Mohammad Mireskandari New topics in thoracic anesthesia

Saeid Safari Office based Anesthesia: Opportunities and 
Limitations

Airway Management

Moderator:
Alireza Jafary

Hamed Abdollahi Airway problems in critical care

Mohammad Reza Khajavi
Airway 
management in emergency and trauma 
patients

Nader Ali Nazemian Yazdi Airway Management for Cesarean Section 
surgery

Saeed Malek Anesthesia for Laryngectomy

Cardiac Anesthesia

Moderator:
Alireza Jahangirifard

Alireza Jahangirifard Preload assessment in perioperative period

Mohammad Ghaffaripour
Impact and indications of perioperative 
transesophageal echocardiography in non-
cardiac surgery.

Ziya Totonchi Post-CPR Neuroprotection

Critical Care

Moderator:
Atabak Najafi

Arash Najafi Septic shock

Arezoo Ahmadi Infectious Management in Critically Ill 
Patient

Atabak Najafi Cardiovascular management in critical care

Khosro Barkhordari Cariogenic shock management

Masoud Ramezani
Management of airway complications in 
invasive and non- invasive ventilations in 
covid-19 criticaly ill patients

Mohammad Taghi Beigmohammadi Point-of-Care Ultrasound

Mostafa Mohammadi Nutrition in Critically ill  Patients

Samrand Fattah Ghazi Organ failure in COVID 19

Sayyedhamidreza Sharifnia Mechanical ventilation in COVID-19 patients

ERAS

Moderator:
Mojgan Rahimi

Farhad Safari
Guidelines for Perioperative Care in Bar-
iatric Surgery: Enhanced Recovery After 
Surgery (ERAS) Society Recommendations

Laya Amoozadeh ERAS protocols in cesarean section

Mojgan Rahimi

Guidelines for Perioperative Care in Elec-
tive Colorectal Surgery:Enhanced Recovery 
After Surgery (ERAS) Society Recommen-
dations:2018
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Highlights in Anesthesia

Moderator:
Reza Shariat Moharari

Alireza Salimi Brain death; mechanism, evaluation, and 
diagnosis

Babak Forootan CRP Update 2020

Farhad Etezadi Basics of acid-base balance in human body

Lida Fadaizadeh Telemedicine and Anesthesia

Mohammad Javad Mehrabanian Massive transfusion

Mohammad Saeidi Importance of postoperative opioid induced 
respiratory depression

Reza Shariat Moharari Correcting preoperative coagulation disor-
ders

Mehran Koochak A second look at  the concept of “depth of 
anesthesia”

Neuroanesthesia

Moderator:
Homan Teymorian

Arash Tafrishinejad Anesthesia for neurosurgery in pregnant 
patients

Hamid Reza Azizi Farsani Anesthesia Management In Crebral Aneu-
rysms

Kamran Mottaghi Anesthetic considerations for awake crani-
otomy

Masoud Nashibi The pituitary gland and associated patho-
logic states

Mohammadreza Hajiesmaeili Intensive Care After Neurosurgery

Noor Mohammad Arefian Evoked potentials and Anesthesia

Obstetric Anesthesia

Moderator:
Saghar Samimi Sadeh

Elham Memary CPR in pregnancy

Masoome Nataj Majd Obestetric Emergencies

Mohammad Hossein Delshad Epidural Analgesia for Painless Delivery

Negar Eftekhar Prevention & Treatment of complication in 
Neuroaxial Block.

Saghar Samimi Sadeh postpartum hemorrhage

Shabnam Mohammadi Amniotic fluid embolism; new insights

Pain Management

Moderator:
Reza Aminnejad

Behnam Hosseini Pediatric chronic pain

Farnad Imani Neuromodulation and pain

Hossein Majedi Vertebral Augmentation (Vertebroplas-
ty-Kyphoplasty)

Mahshid Ghasemi Complex Regional Pain Syndrome

Masoud Hashemi Endoscopic Lumbar Disc Surgery »

Poupak Rahimzadeh
Interventional pain management proce-
dures: new techniques to chronic pain 
management

Pediatric Anesthesia

Moderator:
Seyed Alireza Mahdavi

Alireza Ebrahim Soltani Anesthesia and the child with upper Respi-
ratory Tract Infection

Nargess Ahmadizadeh
Septic shock and management of shock in 
multisystem  inflammatory syndrome asso-
ciated with COVID-19 in children (MIS-C)

Nastaran Sadat Mahdavi Pediatric neuroanesthesia and neurocritical care

Seyed Alireza Mahdavi Pediatrics Airway management

Ahmad Eghbali Pediatric Sedation
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Professionalism

Moderator:
Shahram Samadi

Behzad Jafarnejad Professionalism in cyberspace for the anes-
thesia community

Farid Abolhasan Gharehdaghi
Anesthesioligy: Research in Medical Ethics 
of the world,
based on Iranian doctrine.

Shahram Samadi Medical Professionalism
)Promotion in Anesthesiology Department)

Regional Anesthesia

Moderator:
Gholamreza Mohseni

Alireza Mirkheshti Novel Ultrasound Application in regional 
Anesthesia

Faramarz Mosaffa Ultrasound guided lower extrimity block

Gholamreza Mohseni Ultrasound Guided  
Nerve Blocks: Sciatic And  Femoral

Masoud Saberi Local anesthetic systemic toxicity (LAST)

Masoud Saghafinia Regional block in the upper limb

Seyed Ali Emami

1-Inter costal block under ultrasound guid-
ance
2-Tranversus abdominis plane block(TAP 
BLOCK)
under ultrasound guidance

Seyed Hamid Reza Faiz Ultrasound Guided Upper Limb Nerve 
Blocks
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وبینار روز افتتاحیه؛ پنل اقتصاد سالمت و تعرفه
جمعه 17 بهمن ساعت 10-12

وبینار مانیتورینگ پیشرفته
جمعه ۸ اسفند از ساعت 10-12

وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
پنجشنبه 30 بهمن ساعت ساعت 9-12  

وبینار کووید ۱۹ و مراقبت های ویژه
جمعه 1 اسفند ساعت 10-12

وبینار مروری بر شل کننده های عضالنی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید ۱۹
پنجشنبه 1۴ اسفند ساعت 17-19

پانل روز اختتامیه؛ پانل مشکالت قانونی و انتظامی متخصصین بیهوشی و 
مراقبت های ویژه

جمعه 15 اسفند ساعت 10-12
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