بر وامٍ کىگرٌ کشًری سالمىدی ي سالمت
چْاس ؿٌثِ93/12/13
ػٌَاى ػخٌشاًی

ػاػت
7:00-8:00
8:00-8:15

8:15-9:15

9:15-9:45

ثثت ًام
لشائت لشآى  -ػشٍد جوَْسی اػالهی
ػخٌشاى  :دوتشهحوذ ّادی ایواًیِ
8:15-8:25
سیاػت هحتشم داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿیشاص ٍ سیاػت وٌگشُ ػالوٌذی ٍ ػالهت
ػخٌشاى  :حعشت آیت اهلل ایواًی
8:25-8:35
ًوایٌذُ هحتشم ٍلی فمیِ دس اػتاى فاسع ٍ اهام جوؼِ ؿیشاص
ػخٌشاى  :دوتش ػیذ هحوذ احوذی
8:35-8:45
هشاػن
اػتاًذاس هحتشم فاسع
ػخٌشاى  :دوتش هحوذ اػواػیل هؽلك
افتتاحیِ 8:45-8:55
هذیش ول هحتشم دفتش ػالهت ،جوؼیت خاًَادُ ٍ هذاسع ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ػخٌشاى  :آلای حؼیي اًَاسی
8:55-9:05
ػشپشػت وـَسی وویتِ اهذاد اهام (سُ)
ػخٌشاى  :دوتش ػیذ هشتعی هَػَی
9:05-9:15
هذیش ول ػاصهاى تْضیؼتی اػتاى فاسع
رئیس جلسٍ :دکتر محمد اسماعیل مطلق

ػیوای ػالهت ػالوٌذاى دس ایشاى ٍ جْاى ٍ ػیاػتْای ٍصاست تْذاؿت دس ػالهت ػالوٌذاى -ػخٌشاى :دوتش پشیؼا ؼاّشی

9:45-10:15

ًمؾ ٍ جایگاُ ؼة ػالوٌذی  -ػخٌشاى :دوتش احوذ ػلی واهشاًی

10:15-10:30

پزیشایی ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ

10:30-13:00

ًـؼت ػالوٌذی ٍ ػالهت  - 1رئیس جلسٍ  :دکترعلی یار احمدی

10:30-11:00

تحَالت ٍ پیاهذّای ػالوٌذی دس ایشاى  -ػخٌشاى  :دوتش هجیذ وَؿـی

11:00-11:15

تغییشات سٍاًـٌاختی دس دٍساى ػالوٌذی  -ػخٌشاى  :دوتش هْـیذ فشٍغاى

11:15-11:30

اػتاًذاسدّای ؿْش دٍػتذاس ػالوٌذ -ػخٌشاى  :دوتش سظا فذای ٍؼي

11:30-11:45

وویتِ اهذاد ٍ ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :آلای ػلی هحوذ رٍالفماسی

11:45-11:55

ؿیَُ صًذگی ٍ ویفیت صًذگی دس ػالوٌذاى ایشاًی -ػخٌشاى :خاًن ؼیثِ سخـاًی

11:55-12:05

تىاسگیشی خذهات تْذاؿتی پیـگیشاًِ دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى :آلای حویذسظا تشّاًی ًظاد

12:05-12:15

سفتاسّای خَدهشالثتی ٍ استثاغ آى تا تاٍسّای تْذاؿتی ػالوٌذاى -ػخٌشاى :آلای هجتثی آصاد تخت
پاًل ػالوٌذی ٍ ػالهت - 1رئیس پاول  :دکترعلی یار احمدی

12:15-13:00

اػعا :دوتش هجیذ وَؿـی -دوتش هْـیذ فشٍغاى-دوتش سظا فذای ٍؼي -آلای رٍالفماسی-دوتش احوذ ػلی واهشاًی-

13:00-14:00

دوتشهحوذتمی یواًی
ًواص ٍ ًْاس

14:00-16:00

ًـؼت ػالوٌذی ٍ ػالهت  -2رئیس جلسٍ :دکترمحسه مقدمی

14:00-14:20

ًمؾ تغزیِ دس ػالهت ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش هحوذ حؼي افتخاسی

14:20-14:35

تیواسی ّای للثی ٍ ػشٍلی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش جَاد وجَسی

14:35-14:50

خَد هشالثتی دس ػالوٌذی  -ػخٌشاى :دوتش هحؼي ؿوغ

14:50-15:00

تشسػی پایایی ٍ سٍایی ًؼخِ فاسػی ػمَغ دس ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن هؼصَهِ هاله

15:00-15:10

تاثیش آهَصؽ هذاٍم تشاػاع هذل تاٍس تْذاؿتی تش سفتاسّای تغزیِ صًاى ػالوٌذ -ػخٌشاى :هشین ػشفاًی هْش

15:10-15:45
15:45-16:00

پاًل ػالوٌذی ٍ ػالهت - 2رئیس پاول :دکترمحسه مقدمی
اػعا :دوتش هحوذحؼي افتخاسی-دوتش جَاد وجَسی-دوتش هحؼي ؿوغ -دوتش پشیؼا ؼاّشی
پزیشایی ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ

16:00-17:30

ًـؼت ػالوٌذی ٍ ػالهت  -3رئیس جلسٍ  :دکتر رضا فدای يطه
تاٍسّای دسػت ٍ غلػ دس ػالوٌذی  -ػخٌشاى  :دوتش ستاب صحاف

16:15-16:30

ػالهت جٌؼی ػالوٌذاى -ػخٌشاى  :دوتش اتَالفتحی هوتاص

16:30-16:45

تثؼیط ػٌی  -ػخٌشاى  :دوتش ؿیوا ػام

16:45-17:00

ػالوٌذی هَفك  -ػخٌشاى  :دوتش احوذ دلثشی

16:00-16:15

17:00-17:30

پاًل ػالوٌذی ٍ ػالهت - 3رئیس پاول  :دکتر رضا فدای يطه
اػعا :دوتش ستاب صحاف -دوتش ؿیوا ػام-دوتش اتَالفتحی هوتاص -احوذ دلثشی

پٌج ؿٌثِ 93/12/14
7:50-8:00
8:00-8:30
8:30-11:00

لشائت لشآى
سئیغ جلؼِ  :دکتر سید بصیر َاشمی
ػخٌشاًی جاهغ ً-ىات هتذٍلَطیه دس هؽالؼات ػالوٌذی  -ػخٌشاى  :دوتشهحؼي ؿتی
ًـؼت ػالوٌذی ٍ تیواسیْا  -1رئیس جلسٍ  :دکتراحمد علی کامراوی

8:30-9:00

پَوی اػتخَاى دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش هحوذ حؼیي دتاؽ هٌؾ

9:00-9:15

ػاییذگی هفاصل دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش ػؼیذُ ؿًٌَذُ

9:15-9:30

ػمَغ دس ػالوٌذی -ػخٌشاى :دوتش پشیؼا ؼاّشی

9:30-10:00

اختالالت گَاسؿی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتشواهشاى تالشی لٌىشاًی
پاًل ػالوٌذی ٍ تیواسیْا  -1رئیس پاول  :دکتراحمد علی کامراوی

10:00-10:40

اػعا :دوتش هحوذ حؼیي دتاؽ هٌؾ -دوتش ػؼیذُ ؿًٌَذُ  -دوتش پشیؼا ؼاّشی -دوتشواهشاى لٌىشاًی

10:40-11:00

پزیشایی ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ

11:00-13:00

ًـؼت ػالوٌذی ٍ تیواسیْا -2رئیس جلسٍ  :دکتر محمدعلی وظری ویا

11:00-11:15

داسٍ دسهاًی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش ّاؿن هٌتصشی

11:15-11:30

دسد دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش ّذایت الِ اخالق

11:30-11:45

اختالت ؿٌَایی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتشػیذ تصیش ّاؿوی

11:45-11:55

تشسػی ساتؽِ فـاس خَى ٍ ؿاخص تَدُ تذًی ٍ ػادت تغزیِ دس ػالوٌذاى سٍػتایی -ػخٌشاى :خاًن هْشاًگیض لاػویِ

11:55-12:05

تشسػی ػَاهل خؽش پیـگیشی اص ًاتَاًی دس ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن ساحیل هحوَدی
تشٍها ٍ فَسیت ّای پضؿىی دس ػالوٌذاى -ػخٌشاى :آلای هحوذ یَػف صادُ

12:15-12:25

تشسػی اثشات آًتی اوؼیذاًی ٍ هْاس وٌٌذگی آًضین ( - ) AChEIػخٌشاى :خاًن سیحاًِ صثَسیاى

12:05-12:15

12:25-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

پاًل ػالوٌذی ٍ تیواسیْا  -2رئیس پاول  :دکتر محمدعلی وظری ویا
اػعا :دوتش ّاؿن هٌتصشی -دوتش ّذایت الِ اخالق -دوتشػیذ تصیش ّاؿوی  -دوتش احوذ دلثشی
ًواص ٍ ًْاس
ًـؼت اختالالت ػالهت سٍاى دس ػالوٌذاى -رئیس جلسٍ  :دکتر مُشید فريغان

14:00-14:20

پؼیىَص دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش ػلی جَاد پَس

14:20-14:50

هذیشیت دسهاى دهاًغ دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش آسؽ هیشاب صادُ

14:50-15:10

اختالالت افؼشدگی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش ػؼیذ ػوٌذسی

15:10-15:20

تاثیش خٌذُ دسهاًی تش ػالهت ػوَهی ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن صّشا ؿشیف احوذی

15:20-15:30

تشسػی ؿیَع اختالالت خَاب دس ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن صیثا ظیایی فش
پاًل اختالالت ػالهت سٍاى دس ػالوٌذاى  -رئیس پاول  :دکتر مُشید فريغان

15:30-16:00

اػعا :دوتش ػلی جَاد پَس -دوتش آسؽ هیشاب صادُ -دوتش ػؼیذ ػوٌذسی -دوتش فشخٌذُ ؿشیف

16:00-16:15

پزیشایی ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ

16:15-17:30

ًـؼت هشالثت ّای پشػتاسی دس ػالوٌذی -رئیس جلسٍ :خاوم ایران جُان بیه

16:15-16:30

ػالوٌذاى ٍ تْذاؿت سٍاى -ػخٌشاى  :دوتش فشخٌذُ ؿشیف

16:30-16:45

پشػتاساى ٍ ًظام هشالثت اص ػالوٌذاى -ػخٌشاى  :دوتش فشحٌاص هحوذی

16:45-17:00

ؿىاف تیي ًؼلی دس ػالوٌذی -ػخٌشاى  :دوتش ػىیٌِ غالهضادُ
پاًل هشالثت ّای پشػتاسی دس ػالوٌذی  -رئیس پاول  :خاوم ایران جُان بیه

17:00-17:30

اػعا:دوتش فشحٌاص هحوذی -دوتش فشخٌذُ ؿشیف -دوتش ػىیٌِ غالهضادُ-خاًن فشیثا لذع تیي -دوتش یذالِ اتَالفتحی هوتاص

جوؼِ 93/12/15
7:50-8:00

لشائت لشآى
رئیس جلسٍ:دکتر علیرضا اشرف

8:00-8:30

8:30-11:00

ػخٌشاًی جاهغ -ولیات تَاًثخـی دس ػالوٌذی ،سهَص هَفمیت ٍ دالیل ؿىؼت  -ػخٌشاى  :دوتش سظا ػلواى سٍغٌی
ًـؼت ػالوٌذی ٍ تَاًثخـی -سئیغ جلؼِ :دکتر رضا سلمان ريغىی

8:30-8:40

تاثیش ٍسصؽ ایشٍتیه تش ویفیت ٍ وویت خَاب ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن هشین صذیك

8:40-9:00

اتضاسّای ػٌجؾ پیاهذ ػَاسض ٍ هؼلَلیت ّای دٍسُ ػالوٌذی -ػخٌشاى :دوتش ویَاى دٍاتگشاى

9:00-9:20

الىتشٍدیاگٌَص دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش هحوذ سظا ػواد

9:20-9:40

تَاًثخـی دس ػىتِ هغضی  -ػخٌشاى  :دوتش ؿشاسُ سٍؿي ظویش

9:40-10:00

هـىالت ػتَى فمشات دس ػالوٌذی  -ػخٌشاى  :دوتش هحوذجَاد ّادیاى فشد

10:00-10:30

پزیشایی ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ

10:30-10:50

تَاًثخـی دس پاسویٌؼَى  -ػخٌشاى  :دوتش ػلیشظا اؿشف

10:50-11:10

تَاًثخـی للثی ،ػشٍلی دس ػالوٌذاى  -ػخٌشاى  :دوتش وی ًَؽ ّوایًَی

11:10-11:20

تاثیش فؼالیت فیضیىی تش دسد ٍ تحشن ػالوٌذاى -ػخٌشاى :خاًن صّشُ ًجفی

11:20-11:30

تاثیشتوشیٌات ػولىشدی تش دٍسُ ّای هختلف تی توشیٌی تش تؼادل پَیایی هشداى ػالوٌذ  -ػخٌشاى :آلای هصؽفی تاساًچی
پاًل ػالوٌذی ٍ تَاًثخـی -رئیس پاول  :دکتر رضا سلمان ريغىی

11:30-12:00

اػعا:دوتش هحوذ سظا ػواد -دوتش ؿشاسُ سٍؿي ظویش -دوتش هحوذجَاد ّادیاى فشد -دوتش ػلیشظا اؿشف -دوتش وی ًَؽ
ّوایًَی-دوتش ویَاى دٍاتگشاى

12:00-13:00

اختتاهیِ

13:00-14:00

ًواص ٍ ًْاس

