پانل  : 5جمعیت ،محیط و جغرافیاي سالمت و الگوهاي زندگی سالم
اعضاء هیأت رئیسه  :دکتر ارسالن جمشیدي ،دکتر پروين ياوري ،دکتر محسن شمس ،دکترجانمحمد ملک زاده ،دکتر محمد حسن لطفی

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

0/22–0//2

تالوت قرآن کريم

0//2–0//2

*معرفی شاخص هاي )Inequalities Regression Based

62/22/29

62/22/29

62/22/29

62/22/29

دکتر علی احمدي

 )Measuresبراي تعیین نابرابري هاي اقتصادي اجتماعی در سل

0//2–0//5

0//5–6/22

6/22-6//5
6//5–6//2

6//2–6//5

*نقش عدالت اجتماعی در سالمت جامعه

دکتر کامران باقري لنکرانی

ارزيابی وضعیت مصرف اکستازي در بین نوجوانان شهر کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

ارزيابی اثرات کبدي و کلیوي ناشی از مواجهه شغلی با بنزين

دکتر مسعود نقا ب

بدون سرب
بررسی وضعیت امنیت غذايی در ايران در سال //62

دکتر فريد نجفی

بسیج اطالع رسانی آموزشی قلب سالم ياسوج براي ترغیب مردم

دکتر محسن شمس

به فعالیت بدنی و مصرف گوشت ماهی :طراحی يک مداخله

6//5-/2/22

اثر مداخالت آموزشی اصالح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی
و چاقی مرکزي در بزرگساالن :مطالعه قند و لیپید

/2/22-/2//5

/2//5-/2//5

سال

پزشکان به عنوان متخصصین بهداشتی مدلی براي سبک زندگی

تاثیر مولفه هاي سرمايه اجتماعی و شاخص ثروت بر سالمت روانی

برآوردي از هزينه هاي اضافی ناشی از بارداري هاي ناخواسته بر
نظام سالمت

////5-///52

///52-/2//2

/2//2-///25

فوق تخصص داخلی-گوارش
(رئیس مرکز تحقیقات سالمت)

کارشناسی ارشد آموزش
بهداشت
دکتراي
بهداشت حرفه اي
دکتراي اپیدمیولوژي

دکتراي
آموزش بهداشت



اپيدميولوژي ،علوم اجتماعي و تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت

دکتر يداله محرابی



علیرضا عوض پور

کارشناس ارشد مديريت



اپيدميولوژي و مديريت بيماري ها ،باليا و آسيب هاي اجتماعي



روش شناسي در اپيدميولوژي اجتماعي

دکتراي
اپیدمیولوژي

استراحت و پذيرايی – بازديد از پوسترها

و فیزيکی سالمندان تهرانی :مطالعه Urban- HE
///25-////5

اپیدمیولوژي

دکتراي آمار حیاتی

دکتر سعید صادقیه اهري

سالم هستند (يک مطالعه مقطعی)

/2/52–///25

دانشجوي دکتراي

ارتباط رضايت از زندگی مادران با مرگ و میر کودکان زير 5

/2//5-/2/52

62/22/29

قاري محترم

مريم قادرپناهی

دانشجوي دکتراي تغذيه

زيبانه تابش فر

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

جمع بندي اعضاي پانل

اختتامیه

ناهار و نماز – بازديد از پوسترها ،خداحافظی



اپيدميولوژي و سياستگذاري ،ارزشيابي و عدالت در حيطه سالمت

جمعيت ،محيط و جغرافياي سالمت



خانواده و الگوهاي زندگي سالم



اپيدميولوژي ،روشهاي نوين چالشهاي آينده

پانل  : /روش شناسی در اپیدمیولوژي اجتماعی

روز اول سه شنبه 62/22/2/ :
عنوان سخنرانی

تاريخ برنامه

ساعت

62/22/2/

6/22–0/22

62/22/2/

6/22-6//2

62/22/2/

6//2-6/22

خیر مقدم

62/22/2/

6/22-6//2

خیر مقدم

62/22/2/

6//2-6//5

62/22/2/

6//5-6/55

62/22/2/

6/55-/2//5

62/22/2/

/2//5-/2//2

62/22/2/

/2//2-/2/52

62/22/2/

/2/52-////2

62/22/2/

////2-////2

62/22/2/

////2-////5

62/22/2/

////5-/2/22

62/22/2/

/2/22-/2/22

*اخالق در پژوهشهاي اجتماعی

62/22/2/

/2/22-/2//2

پرسش و پاسخ

62/22/2/

/2//2-///22

نام و نام خانوادگی
نويسنده اول

اعضاء هیأت رئیسه  :دکتر حمید سوري  ،علی اکبر فتوحی ،دکتر جالل پورالعجل ،دکتر منوچهر کرمی ،دکتر عباس متولیان
تخصص سخنران

تاريخ برنامه

ساعت

نام و نام

عنوان سخنرانی

تخصص سخنران

خانوادگی

ثبت نام و پذيرايی
تالوت قرآن کريم

قاري محترم

دکترسید حسام الدين

افتتاحیه هفتمین کنگره اپیدمیولوژي
ايران

نبوي زاده

مهندس قباد نگین
تاجی

دکتر ابوالحسن نديم

اهداف و گزارشی از همايش

دکتر محمد فراروئی

*تاريخچه آموزش اپیدمیولوژي در

دکتر کورش هالکويی

ايران :گذشته حال و آينده

نائینی

پزشکی
*اصول مداخالت میدانی جهت تغییر
رفتار
نابرابري اقتصادي-اجتماعی در
عوامل خطر بیماريهاي غیرواگیر در
ايران

( فوق تخصص ايمونولوژي کودکان)

62/22/25

شهردار ياسوج

62/22/25

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور
دکتراي اپیدمیولوژي

62/22/25

دبیر علمی همايش
دکتري اپیدمیولوژي

62/22/25

///55-/5//2

/5//2-/5/25

/5/25-/5//2

/5//2-/5/55

سبقت غیر مجاز در محورهاي برون
شهري ايران

داده هاي بقاي سانسور شده در استان فارس با مدل پ

دوست فاطمه

کاربرد مدل هاي رگرسیونی شمارشی در مدل بندي متغیر

دکتر محمدرضا

هاي پاسخ متورم در صفر

بانشی

مقايسه کارايی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک

دکتر علی موسوي

در پیش بینی بقا مبتاليان به سرطان سینه

زاده

مقايسه دقت دو روش تحلیل مکانی در تهیه نقشه بیماري
سل

ممتحنه وارزشیابی اپیدمیولوژي

62/22/25

/5/55-/9//2

دکتر رضا چمن

دکتراي اپیدمیولوژي

مقايسه مدل هاي مختلف وابسته و غیر وابسته به زمان در

دکتر محسن شمس

دکتري آموزش بهداشت

62/22/25

/9//2-/9/25

جمع بندي اعضاي پانل

62/22/25

/9/25-/9//2

استراحت و پذيرايی – بازديد از پوسترها

/9//2-/9/55

دکتر محمدحسن
امامیان

فاطمه خسروي
شادمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سه شنبه

تاربخ
//62-22-2/

//62-22-25

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

چهار شنبه
//62-22-25

دکتر محمد ذوالعدل

دکتراي اپیدمیولوژي

کارشناسی ارشد

راضیه زاهدي

اپیدمیولوژي
دکتراي اپیدمیولوژي

دکتر حمید شريفی

جلسه انجمن

دکتراي اپیدمیولوژي
روز

نرگس فوالدي وندا

دکتراي آمار

دکتراي اپیدمیولوژي

//62
برآورد سهم منتسب جمعیتی سرعت و

مدلسازي پیش آگهی بیماران مبتال به سرطان پستان با

دکتر مرضیه

دکتراي آمار

دبیر ارزشیابی و هماهنگ کننده هیات

بررسی اپیدمولوژيک خودکشی در
استان کهگیلويه و بويراحمد در سال

62/22/25

////2-///55

*موضوعات و روشهاي غالب در مطالعات اپیدمیولوژيک

دکتر محمد

دکتراي اپیدمیولوژي

رياست دانشگاه

استراحت و پذيرايی
*رويکردهاي نوين به تحقیقات

62/22/25

///22-////2

*روش تحقیق در اپیدمیولوژي اجتماعی

دکتر علی اکبر

دکتراي اپیدمیولوژي

معاون پژوهشی دانشگاه
پنج شنبه

ناهار و نماز – بازديد از پوسترها

//62-22-29

ساعت

عنوان کارگاه

مدرسین

بعداز ظهر

آشنايی با مــدل هاي شبـــکه عصبی مصنـــوعی در

دکتر علی موسوي

/1-//

اپـــــیدمیولوژي

زاده

صبح

آشنايی با مــدل هاي تحلیل شبکه اجتماعی و کاربردهاي آن در

دکتر علی اکبر

//3/2-03/2

اپیدمیولوژي

حقدوست

بعد از ظهر

آشنايی با مدلهاي تحـلیل کالس نهفته با نـــرم افزارهاي

/1-//

SAS ،WinLTA

صبح

آشنايی با مدلهاي پويا در بیماريها ( مبتنی بر نرم افزار Berkeley

//3/2-03/2

)Madonna

مدت
/

/

ظرفیت
/5

22

/

/5

/

/5

دکتر رضائیان
همامی

پانل  : /علوم اجتماعی و تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت

پانل  : 2مديريت بیماريها ،باليا و آسیبهاي اجتماعی

اعضاء هیئت رئیسه  :دکتر کورش هالکوئی نائینی ،دکتر محسن شمس ،دکتر حمید برادران ،دکتر نادر اسماعیل نسب ،دکتر علی اردالن

اعضاء هیأت رئیسه  :دکتر ابوالحسن نديم ،دکتر رضا چمن ،دکتر جالل پورالعجل  ،دکتر علی دلپیشه ،دکتر محمد علی اخويزادگان ،دکتر کامبیز کريمزاده شیرازي

نام و نام

نام و نام
خانوادگی

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی

62/22/25

0/22-0//2

تالوت قرآن کريم

62/22/25

0//2–0//2

*نقش اپیدمیولوژي در مديريت بیماري ها

62/22/25

0//2–0/52

*اپیدمیولوژي بیماري هاي غیرواگیر

62/22/25

0/52–6//2

*مديريت بیماريها و سیاستگذاري در سالمت

62/22/25

6//2–6/25

62/22/25

6/25–6//2

62/22/25

6//2–6/55

62/22/25

6/55-/2//2

62/22/25

/2//2-/2/25

تخصص سخنران

تاريخ برنامه

ساعت

خانوادگی

عنوان سخنرانی

سخنران

سخنران
قاري محترم
دکتر ابوالحسن

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور

نديم

دکتراي اپیدمیولوژي

دکتر کورش
اعتماد

اپیدمیولوژيست

62/22/2/

62/22/2/

///22–////5

////5–///52

(مدير مرکز مبارزه با بیماريهاي

دکتر رضا مجد

*ترجمان دانش

زاده

آسیب پذيري افراد بی خانمان شهر تهران به  ،HIVهپاتیت

دکتر احسان

هاي ويروسی و سل

مصطفوي

کننده به مرکز بیماري هاي رفتاري شیراز

دکتر محمد مهدي

متخصص بیماريهاي عفونی

گويا

(مدير مرکز مبارزه با بیماريهاي واگیر)

فريبا قهرمانی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

ارتباط الگوي سوء مصرف مواد مخدر با رفتارهاي پرخطر جنسی و

دکتر علیرضا

تزريقی معتادان

حیدري

بررسی اپیدمیولوژيک کودک آزاري و غفلت در کودکان سنین دبستانی
استان قزوين

زهرا حسین خانی

دکتراي اپیدمیولوژي

دکتراي اپیدمیولوژي

غیرواگیر)

تأثیر برنامهي زندگی عاري از دخانیات با اصالح شیوه زندگی

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در افراد  HIVمراجعه

تخصص سخنران

62/22/2/

///52-/5/52

بر وضعیت مصرف سیگار در مردان تهرانی :مطالعهي قند و

فرزانه مباشري

لیپید تهران

62/22/2/

/5/52-/5/22

نقش رسانه ها در ارتقاء غربالگري سرطان پستان وسرويکس

دکتر سعادت
پرهیزکار

دکتراي اپیدمیولوژي

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

62/22/2/

/5/22-/5//5

جمع بندي اعضاي پانل

کارشناسی ارشد
اپیدمیولوژي

دکتراي بهداشت باروري

تفاوت الگوهاي رفتاري در زنان و مردان بی خانمان شهر

دکتر فهیمه

دانشجوي دکتراي

تهران

باقري امیري

اپیدمیولوژي

استراحت و پذيرايی – بازديد از پوسترها
ادامه برنامه روز دوم چهارشنبه 62/22/25 :

62/22/2/

پانل  : /سیاستگذاري  ،ارزشیابی و عدالت در حیطه سالمت

/5//5-/5/52

تاثیرژانربرنامه هاي تلويزيونی بررفتارهاي پرخاشگرانه

دکتر محمدرضا

درکودکان

نظري

دکتراي ارتباطات و رسانه

اعضاء هیأت رئیسه  :دکتر نادر اسماعیل نسب ،دکتر رحیم استوار  ،دکتر محسن رضائیان ،دکتر عباس رضائیان زاده ،دکتر مسعود يونسیان
دکتر سید حسام
62/22/25

/2/25-/2//5

62/22/25

/2//5–///22

62/22/25

///22–////5

62/22/25

////5–////2

62/22/25

////2–////5

62/22/25

////5–/2/22

62/22/25

/2/22–/2//5

62/22/25

/2//5–/2//5

62/22/25

/2//5–///22

62/22/25

///22-///22

الدين نبوي زاده

*عوامل اجتماعی و مرگ کودکان
الگوي اپیدمیولوژي مرگ هاي ناشی از سرطان ها در ايران طی سال

رياست دانشگاه و رئیس همايش
(فوق تخصص ايمونولوژي کودکان)

الهه کاظمی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

دکتر قباد مرادي

دکتراي اپیدمیولوژي

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگري در بین نوجوانان شهر ياسوج

فاضل زينت مطلق

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

بررسی متوسط ماندگاري پزشکان خانواده در مناطق روستايی استان

دکتر عزيزاله

هاي با ضريب محرومیت کمتر از ( ///برخوردار

عاطفی

هاي 05-06
بررسی نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعی بیماري ديابت در استان
کردستان

ارزشیابی عملکرد الگوريتم¬ کشف طغیان مجموع تراکمی با استفاده از

دکتر منوچهر

رويکرد نیمهشبیه-سازي

کرمی
عباس آقائی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي

*عدالت و اخالق در نظام سالمت :نگاهی به نابرابري در مؤلفه هاي

دکتر محسن اسدي

اجتماعی سالمت در تهران

الري
پرسش و پاسخ و جمع بندي اعضاي پانل

62/22/2/

/5/52-/9/25

استراحت و پذيرايی– بازديد از پوسترها

/9/25-/9/22

/9/22-/9//2

/9//2-///22

*استدالل علمی و نقش آن در اپیدمیولوژي

دکتر جعفر حسن
زاده

دکتراي اپیدمیولوژي

بررسی الگوي گزارش دهی بیماران مسلول در ايران در سال

دکتر ابراهیم

دکتري

//00

قادري

اپدمیولوژي

دکتر امین

دانشجوي دکتراي

دوستی ايرانی

اپیدمیولوژي

پزشک
دکتراي

بازگیر دو منبعی

62/22/2/

62/22/2/

اپیدمیولوژي

برآورد میزان بروز سرطان معده در شهر تهران با استفاده از روش گیر و

62/22/2/

جمع بندي اعضاي پانل

62/22/2/

62/22/2/

/1/22-/1//5

/1//5-/1//2

شیوع استئوپروز در ايران :يک بررسی متاآنالیز

ارزيابی قدرت ارتباط بانوان با اعضاي شبکه اجتماعی فردي آنان
و تمايل به مشارکت در برنامه رابطین بهداشت

دکتر علی عالمی

دکتراي اپیدمیولوژي

دکتراي اپیدمیولوژي

62/22/2/

/1//2-/1//5

سوء مصرف مواد و پیشگويی کنندهاي آن در دانشجويان

ناهار و نماز – بازديد از پوسترها

62/22/2/

/1//5-/0/22

جمع بندي اعضاي پانل

عباس عباسی

کارشناسی ارشد

قهرمانلو

آموزش بهداشت

