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 دکتر سید جلیل حسینی 
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 دبیر اجرایی کنگره 
 

 

 

 

 



 29/11/99 چهارشنبه

 سرودقرآن و  8-8:05

 دبیر علمی کنگره دکتر محمدحسین حیدری سخنرانی 8:05-8:15

 کنگره ریاست دکتر سید جلیل حسینی سخنرانی 8:15-8:25

 ریاست دانشگاه دکتر علیرضا زالی سخنرانی 8:25-8:35

معاونت بهداشت  دکتر علیرضا رئیسی  سخنرانی 8:35-8:45

 وزارت

 وزارتمقام  دکتر سعید نمکی سخنرانی  8:45-9

 

 29/11/99  چهارشنبه

 سالمت مردان در دوران کرونا

 اجرا ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

29/11/99 

9-10:30 

 پانل : سالمت جنسی در دوران کرونا

 گرداننده : دکتر جلیل عرب خردمند

دکتر خدابخش  ره کشاورز ، دکتر فیروزه رییسی ،عبدلی ، دکتر زهاعضا : دکتر میترا 

 احمدی ، دکتر عبداله سلطانی نژاد

9-9:15 
پاندمي كرونا فرصت ها و 

 تهديدها
 دكتر جليل عرب خردمند

متخصص جراحي 

 مغز و اعصاب

رييس مركز تحقيقات 

 سالمت دفاعي 

9:15-9:30 
چالش های سالمت جنسي در 

 پاندمي كرونا
 دكتر ميترا عبدلي

متخصص زنان و 

 زايمان

9:30-9:45 
كاركرد جنسي در زنان و مردان 

 در دوران كرونا و پساكرونا
 دكتر زهره كشاورز

متخصص سالمت 

 یبارور



 پيفلوش

 يجنس_يپزشک

دانشگاه علوم  اريدانش

 يبهشت ديشه يپزشک

9:45-10 
جنبه های روانشناختي سالمت 

 جنسي در دوران كرونا 
 فيروزه رييسي دكتر

 روانپزشک 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران 

10-10:15 

عوامل مرتبط با كيفيت روابط 

جنسي با تاكيد بر دوره پاندمي 

 كرونا

 

 دكتر خدابخش احمدی

 متخصص روانشناسي 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي بقيه ا. ) عج(

10:15-10:30 

مشکالت مربوط به عدم 

رضامندی زناشويي  و كرونا 

 ويروس

 دكتر عبداله سلطاني نژاد

 متخصص روانشناسي 

عضو هيات علمي 

دانشگاه امام حسين  

 ) ع ( 

10:30-12 

 پانل : سرطان پروستات

 گرداننده : دکتر محمد سلیمانی 

غزاله  درودی ، دکتررجبعلی اعضا : دکتر نوید معصومی ، دکتر علی قنبری مطلق ، دکتر 

 اسالمیان

 دكتر محمد سليماني  سير باليني و عوارض خطر 10:30-10:45

عضو  - ستيارولوژ

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

10:45-11 
كيفيت زندگي در بيماران 

 سرطان پروستات
عضو  - ستيارولوژ دكتر نويد معصومي

دانشگاه  يعلم اتيه



 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

11-11:15 
اپيدميولوژی سرطان پروستات 

 در جهان و ايران
 دكتر علي قنبری مطلق

 يوتراپيمتخصص راد

عضو  - یو آنکولوژ

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

11:15-11:30 
سرطان پروستات از نگاه اقتصاد 

 سالمت
 دكتر رجبعلي درودی

متخصص اقتصاد 

عضو  -سالمت 

دانشگاه  يعلم اتيه

 تهران يعلوم پزشک

11:30-11:45 
نقش تغذيه در پيشگيری و بهبود 

 بيماری پروستات
 دكتر غزاله اسالميان 

و  هيمتخصص تغذ

عضو  - يدرمان ميرژ

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

   پرسش و پاسخ  11:45-12 

 



29/11/99 چهارشنبه  

 19-کوویدسالمت مردان و 

 ساعت برنامهتاريخ 
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

29/11/99 

13-14:30 

 و نقش تخصص ها در کنترل آن 19پانل :  کووید 

 گرداننده : دکتر علیرضا فاطمی

اعضا :دکتر عادل ابراهیم پور ، دکتر رضا جلیلی خشنود ، دکتر سید حسین اردهالی ، 

  دکتر سید مجتبی نیکو قدم ، دکتر فرزاد اشرافی

13-13:15 

نحوه تخصيص بخش های جديد 

در بيمارستان ها در طي پاندمي 

 19كويد 

 دكتر عليرضا فاطمي 

متخصص بيماری 

عضو  های عفوني

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

13:15-13:30 
مبتال  مارانيتروما در ب تيريمد

 19 ديبه كو
 دكتر عادل ابراهيم پور

  یمتخصص ارتوپد

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

13:30-13:45 
بر  هيبا تک ديبحران كو تيهدا

 تخصصها یهمکار
 دكتر رضا جليلي خشنود

 يمتخصص جراح

 مغز و اعصاب 

دانشگاه  يعلم اتيه

 يبهشت ديشه

 دكتر سيد حسين اردهالي  19ديودر ك ژهيو ینقش مراقبتها 13:45-14

فوق تخصص 

  ژهيو یمراقبت ها

و عضو  اريدانش

دانشگاه علوم  اتيه

 يبهشت ديشه يپزشک



14-14:15 
تظاهرات هماتولوژيک در 

  19كوويد
 دكتر سيد مجتبي نيکو قدم

 متخصص داخلي

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

  يبهشت ديشه يپزشک

14:15-14:30 
 نقش نورولوژيست در 

 19كوويد 
 دكتر فرزاد اشرافي

متخصص نورولژی 

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

14:30-16 

 پانل : عوارض طوالنی مدت کرونا ویروس

 گرداننده : دکتر رضا هاشمی

دکتر سید منصور رایگانی ، دکتر کتایون نجفی زاده ، دکتر  مهدی پیشگاهی  ،  اعضا : 

 دکتر علیرضا فاطمی

 دكتر رضا هاشمي  مقدمه 14:30-14:45
 يمتخصص داخل

 هيفوق تخصص ر

14:45-15 
ابتال به كويد ، مراحل مختلف و 

 عاليم باليني آن
 دكتر عليرضا فاطمي

متخصص بيماری 

 های عفوني 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

15-15:15 
عوارض طوالني مدت كويد در 

 سيستم قلب و عروق
 دكتر مهدی پيشگاهي 

متخصص قلب و 

 عروق

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

15:15-15:30 
عوارض طوالني مدت در كويد 

 در ريه
 دكتر كتايون نجفي زاده

 يمتخصص داخل

 هيفوق تخصص ر



عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

15:30-15:45 
بازتواني قلب و ريه در بيماران 

 مبتال به كويد 
 دكتر سيد منصور رايگاني

متخصص طب 

 فيزيکي و توانبخشي

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

   پرسش و پاسخ  15:45-16 

 

  



 30/11/99  پنج شنبه

 سالمندی و سالمت مردان

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

30/11/99 

   سخنراني 8-8:20

   سخنراني 8:20-8:40

   سخنراني 8:40-9

9-10:30 

 سالمت روان و نیاز های روانی سالمندانپانل : 

 گرداننده : دکتر حمدیه

زاده آ دکتری ، شمس رضایعل دکتر،  خردمند  یعل دکتر،  هاشم یشهاب بن دکتر اعضا :

 یشابورین دیمروار دکتری ، مظاهر

 دكتر مصطفي حمديه اختالالت شناختي خفيف  9-9:15

عضو  -روانپزشک 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 دكتر شهاب بني هاشم  19سالمندی و كوويد  9:15-9:30

عضو  -روانپزشک 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 دكتر علي خردمند افسردگي سالمندی 9:30-9:45

عضو  -روانپزشک 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

عضو  -روانپزشک  دكتر عليرضا شمسي اختالالت خواب در سالمندان  9:45-10

دانشگاه  يعلم اتيه



 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 مظاهریدكتر آزاده  سالمندی و مشکالت جنسي 10-10:15

عضو  -روانپزشک 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 دكتر مرواريد نيشابوری اضطراب و سالمندی 10:15-10:30

عضو  -روانپزشک 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

10:30-12 

 بیماری های شایع در سالمندان پانل : 

 گرداننده : دکتر پریسا طاهری

: دکتر محمد حسین حیدری ، دکتر مرسده کروندی ، دکتر شبنم شاهرخی ، دکتر اعضا 

 هنگامه عبدی 

 دكتر پريسا طاهری دمانس 10:30-10:45

متخصص طب 

عضو  - یسالمند

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 دكتر محمد حسين حيدری بازتواني سالمندان 10:45-11

متخصص بيولوژی و 

 –علوم تشريحي 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

 دكتر مرسده كروندی پر فشاری خون 11-11:15
متخصص قلب و 

 پيفلوش -عروق 

 - يوگرافياكوكارد



 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

 يدكتر شبنم شاهرخ يبوست 11:15-11:30

 - يمتخصص داخل

فوق تخصص 

 -گوارش و كبد 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

 هنگامه عبدیدكتر  ديابت 11:30-11:45

 - يمتخصص داخل

 -فوق تخصص غدد 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

   پرسش و پاسخ 11:45-12

 

  



 30/11/99 پنج شنبه

 تروما و حوادث سالمت مردان و

 ساعت برنامهتاريخ 
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

 13-14:30 

 وقوع حوادث برای سالمندان و پیشگیری از آن پانل : 

 گرداننده : دکتر حوریه شمشیری میالنی

 اعضا : دکتر علی حسین زینال زاده ، دکتر مریم محسنی ، دکتر زهرا محتشم امیری

30/11/99 

13-13:20 

وقوع حوادث  یفاكتورها سکير

 یدر سالمندان و راه ها

   از آن ها یريشکيپ

دكتر حوريه شمشيری 

 ميالني

جراح و متخصص 

و  مانيزنان ، زا

 يينازا

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

13:20-13:40 
خوردن در  نياز زم یريشگيپ

 افراد سالمند
 زاده ناليز نيحس يعلدكتر 

 يتخصص پزشکم

 پيفلوش ،ياجتماع

 طب سالمندان

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبريز

 

 دكتر مريم محسني و سالمندان يينايسالمت ب 13:40-14

 يمتخصص پزشک

 ياجتماع

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک



14-14:20 
 ،یسالمندان و حوادث جاده ا

 چالش ها و راه حل ها
 یريزهرا محتشم امدكتر 

سالمندان  پيفلوش

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 النيگ يپزشک

   پرسش و پاسخ 14:20-14:30

14:30-16 

 پانل : حوادث طبیعی

 گرداننده : دکتر محمداسماعیل مطلق

معصومی ، دکتر غالمرضا نصیری ، دکتر علی تقی زاده ، دکتر  عباس استاد اعضا : دکتر

 یوسفی هما ، دکتر شهرستانکی اکبرییوسف 

14:30-14:45 
مروری بر حوادث و باليای سال 

99 
 مطلق محمد اسماعيل دكتر

استاد دانشگاه علوم 

پزشکي اهواز، 

سرپرست دفتر 

مديريت خطر باليا 

در وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکي

14:45-15 
مروری بر داليل عدم مشاركت 

 دكتر عباس استاد تقي زاده مردان در مديريت خطر باليا

عضو هيئت علمي 

دانشگاه علوم 

پزشکي تهران و مدير 

 گروه حوادث و باليا

15-15:15 
نقش مردان در آمادگي و پاسخ 

 دكتر علي نصيری به حوادث و باليا

استاديار گروه 

سالمت در حوادث و 

باليا و پدافند 

غيرعامل دانشکده 

دانشگاه بهداشت، 

علوم پزشکي بقيه اهلل 

 )عج(



15:15-15:30 
آسيب پذيری مردان در حوادث 

 دكتر غالمرضا معصومي  Covid-19و باليا: با نگاهي بر 

عضو هيئت علمي 

طب اورژانس و 

سالمت در حوادث و 

باليا، دانشيار 

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران

15:30-15:45 
نقش مردان در پيشگيری و 

 حوادث و بالياكاهش خطر 
دكتر يوسف اكبری 

 شهرستانکي

عضو هيئت علمي 

گروه فوريت های 

پزشکي پيش 

بيمارستاني دانشگاه 

 علوم پزشکي قزوين

15:45-16 
افق های پژوهش در حوزه 

 سالمت مردان در حوادث و باليا
دكتر هما يوسفي خوش 

 سابقه

دانشجوی دكترای 

تخصصي سالمت در 

حوادث و باليا، 

فتر كارشناس د

مديريت خطر باليا 

در وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکي

 

 

 

 

 

 

 



 

 1/12/99  جمعه

 ، آندروپوز و سکته مغزی در سالمندان سالمت مردان

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

1/12/99 

   سخنراني 8-8:20

   سخنراني 8:20-8:40

   سخنراني 8:40-9

9-10:30 

 پانل : آندروپوز و عوارض آن

 گرداننده : دکتر سید محمد کاظمینی

 ، دکتر ناصر مقربیان  اعضا : دکتر سید محمود سجادی ، دکتر سید رضا یحیی زاده

 دكتر سيد محمد كاظميني اختالالت و عوارض اتيكل 9-9:20

 ارولوژيست

استاد دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران 

9:20-9:40 
 سميو متابول یولوژيزيف

 تستوسترون
 دكتر سيد محمود سجادی

 يمتخصص داخل

 فوق تخصص غدد 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 تهران يپزشک

 دكتر سيد رضا يحيي زاده درمان 9:40-10

  ستيارولوژ

 يعلم اتيه عضو

دانشگاه علوم 

 نتهرا يپزشک



10-10:20 
اثر تستوسترون و اختالل نعوظ 

 در سالمندی 
 دكتر ناصر مقربيان 

  ستيارولوژ

 يعلم اتيه عضو

دانشگاه علوم 

  شاهرود يپزشک

   پرسش و پاسخ 10:20-10:30

10:30-12 

 پانل : سکته مغزی در سالمندان در دوران پاندمی

 گرداننده : دکتر فرزاد اشرافی 

 اعضا : دکتر آناهیتا ذوقی ، دکتر علی امینی  هرندی ، دکتر سرور عدوانی 

 دكتر فرزاد اشرافي  مقدمه  10:30-10:50

متخصص مغز و 

عضو  -اعصاب 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

10:50-11:10 
: تظاهرات و  یمغز ی سکته

 يعلت شناس

 يذوق آناهيتا دكتر

 

متخصص مغز و 

عضو  -اعصاب 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

11:10-11:30 
حاد:  کيسکميا یسکته  درمان

rTPA يو ترومبکتوم 

 هرندی ينيام علي دكتر

 

متخصص مغز و 

عضو  -اعصاب 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

11:30-11:50 
در انواع سکته  هيثانو یريشگيپ

 یمغز یها

 يعدوانسرور دكتر 

 

متخصص مغز و 

عضو  -اعصاب 

دانشگاه  يعلم اتيه



 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

   پرسش و پاسخ 11:50-12

 

 

 1/12/99  جمعه

  تروما و حوادث ترافیکی سالمت مردان و

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

 13-14:45 

 مدیریت چند تخصصی بیمار حادثه دیده تروماپانل : 

 گرداننده : دکتر ابوالفضل افشارفرد

، دکتر عادل ابراهیم پور ، دکتر محمدرضا شاه محمدی ،  سبزقبایی دکتر آنیتا اعضا : 

 دکتر محمد مظفر ، دکتر ناصر ملک پور ، دکتر هومن تیموریان 

1/12/99 

13-13:15 
تخصصی در مدیریت چند 

 بیماران ترومایی
 دكتر ابوالفضل افشار فرد

 - يمتخصص جراح

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

13:15-13:30 

بیماران ترومایی  به رویکرد

متعدد از صحنه اتفاق تا احیا 

 در اورژانس

 سبزقباييدكتر آنيتا 

متخصص طب 

عضو  -اورژانس 

دانشگاه  يعلم اتيه

 ديشه يعلوم پزشک

 يبهشت

13:30-13:45 

اقدامات اورژانسی در 

بیماران ترومایی از صحنه تا 

 اتاق عمل

 - یمتخصص ارتوپد دكتر عادل ابراهيم پور

 يعلم اتيعضو ه



دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

13:45-14 

اقدامات اورژانسی جراحی 

اعصاب در ضربه های مغزی 

 و صدمات نخاعی

دكتر محمدرضا شاه 

 محمدی

 يمتخصص جراح

 -مغز و اعصاب 

 يعلم اتيعضو ه

 يبهشت ديدانشگاه شه

14-14:15 clinical manifestation 

in vascular injury 
 دكتر محمد مظفر

 - يمتخصص جراح

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

14:15-14:30 
اقدامات عروقی در بیماران 

 ترومایی
 دكتر ناصر ملک پور

 - يمتخصص جراح

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

14:30-14:45 
  و احیاء بیماران اورژانس

 بیهوشی در تروما
 دكتر هومن تيموريان 

 - يهوشيمتخصص ب

 يعلم اتيعضو ه

دانشگاه علوم 

 يبهشت ديشه يپزشک

14:45-16 

 پانل : حوادث ترافیکی

 گرداننده : دکتر حمید سوری

دکتر همایون صادقی بازرگانی ، دکتر سید تقی حیدری ، دکتر داود خراسانی ،  اعضا :

 دکتر صدیقه اعتماد سعید

14:45-15 
رفتار های ضد اجتماعي و ايمني 

 راه
 سوری حميد دكتر

 اپيدميولوژيست

استاد دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي



 عابر پياده 15-15:15
دكتر همايون صادقي 

 بازرگاني

 اپيدميولوژيست

عضو هيات علمي  

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبريز

 دكتر سيد تقي حيدری موتور سيکلت 15:15-15:30

دكتری تخصصي 

 آمار زيستي 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شيراز 

 خراساني داوددكتر  چشم انداز صفر 15:30-15:45

دكتری تخصصي 

و  يمنيارتقا ا

از  یريشگيپ

  ها تيمصدوم

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي 

15:45-16 
نقش رسانه در فرهنگ سازی 

 كاهش حوادث ترافيکي 
 دكتر صديقه اعتماد سعيد

متخصص اطفال 

MPH   ، رسانه 

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران 

 

 

 

 



 2/12/99 شنبه

 جمعیت و سالمندی سالمت مردان ،

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

2/12/99 

8-8:30 

چالش ها و راهکارهای 

مديريت پاندمي كرونا بر اساس 

 تجارب ملي و بين المللي

 دكتر حميد خانکه

متخصص سالمت در 

 - ايحوادث و بال

دانشگاه علوم  سيير

و  يستيبهز

 يتوانبخش

  دكتر علي اكبر حقدوست سرآمدی علمي  8:30-9

9-9:30    

  دكتر محسن شتي اپيدميولوژی سالمندی 9:30-10:30

10:30-12 

 پانل : تعالی جمعیت

 دکتر امیر حسین بانکی پور فردگرداننده : 

 ، دکتر مهرداد ویس کرمی ، خانم دکتر فاطمه محمدبیگی،  خانم دکتر اردبیلی اعضا : 

 ینقد علمحمدتقی حجت االسالم 

10:30-10:45  
دكتر امير حسين بانکي پور 

 فرد

عضو كمسيون ويژه 

 جمعيت

مجلس شورای 

 اسالمي

 خانم دكتر اردبيلي   10:45-11

 ندهيمتخصص آ

سالمت و  ینگار

 تيفعال جمع

 خانم دكتر فاطمه محمدبيگي  11-11:15
عضو كمسيون ويژه 

 جمعيت



مجلس شورای 

 اسالمي

 دكتر مهرداد ويس كرمي   11:15-11:30

عضو كمسيون ويژه 

 جمعيت

مجلس شورای 

 اسالمي

11:30-11:45  
نقد محمدتقي حجت االسالم 

 يعل

عضو كمسيون ويژه 

 جمعيت

مجلس شورای 

 اسالمي

   پرسش و پاسخ 11:45-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2/12/99 شنبه

 و ارتقا سالمت باروری سالمت مردان 

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

   سخنرانی 13-14:30 

 

 سالمت مردان  دكتر سيد جليل حسيني 13-13:30

 لوژيست وار

استاد دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

 يسالمت مردان و سند مل دكتر سيد حامد بركاتي  13:30-14

 متخصص اطفال 

مدير كل دفتر 

سالمت خانواده ، 

جمعيت و مدارس 

 وزارت بهداشت 

 دكتر حسين ملک افضلي 14-14:30
و  تيطرح جمع ليتحل

 خانواده يتعال

هيات علمي 

دپارتمان 

اپيدميولوژی 

 دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

 

 پانل : ارتقا سالمت باروری مردان

 گرداننده : دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی 

اعضا : دکتر فرامرز فرهی ، دکتر فرزاد عالمه ، دکتر سید جلیل حسینی ، دکتر نیما 

 نریمانی 



 مقدمه 14:30-14:45
دكتر محمدعلي صديقي 

 گيالني

 ارولوژيست

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

14:45-15 
نقش مردان در ناباروری 

 زوجین
 دكتر فرامرز فرهي

عضو  - ستيارولوژ

دانشگاه  يعلم اتيه

 ارتش يعلوم پزشک

15-15:15 
نقش غربالکری مدارس در 

 باروری مردان
 دكتر فرزاد عالمه

 ارولوژيست

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

15:15-15:30 
برنامه کشوری در ارتقا سالمت 

 مردان
 حسينيدكتر سيد جليل 

 استاد ارولوژی

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي شهيد بهشتي

 دكتر نيما نريماني  نقش کرونا در ناباروری 15:30-15:45

 ارولوژيست

عضو هيات علمي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران

   پرسش و پاسخ  15:45-16

  

 

 

 



 

 30/11/99  پنج شنبه

 کارگاه پاتولوژی عنوان 

 ساعت تاريخ برنامه
عنوان سخنراني ، كارگاه ، 

 ميزگرد و...
 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران

 کولون یها پیپولپانل :  13-14:30 

3/12/99 

 دكتر افشين مرادی  كولون یها پيپول 13-14:30

عضو -پاتولوژيست

هيات علمي دانشگاه 

علوم پزشکي شهيد 

 بهشتي

  اساس آخرین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانیپانل : تومورهای کلیه بر  14:30-16

 دكتر افشين مرادی  مقدمه 14:30-15:15

عضو -پاتولوژيست

هيات علمي دانشگاه 

علوم پزشکي شهيد 

 بهشتي 

15:15-16 

تومورهای كليه بر اساس آخرين 

طبقه بندی سازمان بهداشت 

 جهاني

 دكتر مليحه صابرافشاريان

 عضو - ستيپاتولوژ

دانشگاه  يعلم اتيه

واحد  يآزاد اسالم

 مشهد

 


