روز

سالن
اصلی

۱۰-۹

۹-۸

۱۰-۱۰/۳۰

هماندیشی تعیین کنندههای اجتماعی سالمت روانی

۱۱/۳۰-۱۰/۳۰
افتتاحیه

اجتماعی -نابرابری

۱۲/۳۰- ۱۱/۳۰

۱۳/۳۰- ۱۲/۳۰

۱۴/ ۳۰-۱۳/۳۰

تاملی در زمینه بررسی

چگونگی توسعهی فعالیتهای

ارایه خدمات و مداخله در کودکان با تجربه

روانشناختی عرفای بزرگ ایران

ضد استیگما در کشور ژاپن

تروماهای پیچیده

(دکتر هوشنگ سعادت)

(دکتر تسوشی اکیاما)

(دکتر پانوس وستانیس)

۱۴/۳۰ -۱۵/۳۰

- ۱۷/۳۰ ۱۵/۳۰کارگاه

هنر و ادبیات در خدمت
روانپزشکی

۵شنبه

۹۷/۷/۲۷

جمعه

۹۷/۷/۲۸

شنبه

۹۷/۷/۲۹

یک شنبه

سالن ۲

مدیریت درمان در رفتارهای خودکشی

سالن ۳

ارایه مقاله ۱

استراحت و پذیرایی

سالن ۱

تجویز اپیویید در بیماران بستری طبی

دمانس فرونتوتمپورال

نماز و ناهار

۹۷/۷/۲۶

پانل عالیم عصبی
روانپزشکی نوع رفتاری
جلسهی اعضا هیات
مدیره انجمن و روسای
شاخه ها
جلسهی ارایه کاندیداهای جایزه استاد داویدیان

ارایه مقاله ۲

کارگاه  :۱تکنیکهای درمانی
جهت زوجین نزدیک به طالق

VIP

(دکتر مهدی بینا)

سالن ۲
سالن ۳

دارودرمانی در روانپزشکی کودک ،مالحظات
وچالشها
ارایه مقاله ۴

ارایه مقاله ۳

درمانهای غیردوپامینی در اختالل اسکیزوفرنیا

استراحت و پذیرایی

سالن ۱

دارودرمانی در زنان باردار و در دوران شیردهی

انجمن علمی روانپزشکان ایران

نماز و ناهار

اصلی

چالشهای اخالقی تصمیمگیری در روانپزشکی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العادهی
انجمن علمی روانپزشکان ایران

گروه درمانیها در درمان بیماران روانپزشکی

چالشهای روانپزشکان جوان
نقایص شناختی در اختالل دوقطبی:
ارزیابی و درمان

کارگاه رویکردی نو در
رواندرمانی اختالل تبدیلی
(دکتر محمد اربابی)
کارگاه :۲

مجمع عمومی انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

VIP

تکنیکهای درمانی جهت
زوجین نزدیک به طالق
(دکتر مهدی بینا)

پانل آموزش گسترش روانپزشکی جامعهنگر

سالن ۲

سایکوانکولوژی

سالن ۳

ارایه مقاله ۵

کاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشکی

استراحت و پذیرایی

سالن ۱

اختالل ساختگی

ارایهی جایزه افشین یداللهی

نماز و ناهار

اصلی

ارایهی جایزه استاد داویدیان

بازتوانی شناختی در اختالالت روانپزشکی

مروری بر روانپزشکی نظامی
سالمت روانی و ایمنی ترافیک
کارگاه :۳
تکنیکهای درمانی جهت

VIP

زوجین نزدیک به طالق
(دکتر مهدی بینا)

سالن ۲
سالن ۳

پانل بررسی و مقایسهی نحوهی اجرای کوریکولوم
آموزشی

خواب و اختالالت ریتم سیرکادین

استراحت و پذیرایی

سالن ۱

مهاجرت ،خانواده و مشکالت اجتماعی روانی

(دکتر محمدتقی یاسمی)

اختتامیه
نماز و ناهار

اصلی

نگاهی به آزار جنسی در کودکان

آیندهی پژوهش رواندرمانی

داروها و سالمت جنسی
پانل کاربرد رواندرمانی تحلیلی در روانپزشکی
روانپزشکی و قانون :چالشها و راهکارها

روز اول همایش -پنجشنبه  ۲۶مهرماه ۹۷
سالن اصلی

هماندیشی تعیین کنندههای اجتماعی سالمت روانی اجتماعی -نابرابری
اعضا و هیات رییسه :دکتر حسین راغفر ،دکتر سعید مدنی ،دکتر مهرداد احترامی ،دکتر حسن رفیعی ،دکتر ابوالقاسم پوررضا ،دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ،دکتر علی زجاجی
عناوین:
-۲پیامدهای نابرابری در رفتار و جامعه :دکتر ابوالقاسم پوررضا
-۱سالمت روان و خودمحرومسازی از انتخاب آزاد حاصل از نابرابری :دکتر مهرداد احترامی
-۳اثر بیثباتی اجتماعی و احساس نابرابری در رفتار اضطرابی در موش سفید نر :دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
-۵نابرابری و کار بالینی :دکتر حسن رفیعی
-۴نئولیبرالیسم ،نابرابری و سالمت :دکتر حسین راغفر

سالن ۱

تجویز اپیویید در بیماران بستری مدیکال
اعضا و هیات رییسه :دکتر فاطمه کاشانینسب ،دکتر شیوا ثریا ،دکتر لیال کمالزاده ،دکتر راضیه صالحیان ،دکتر پیام مهربانی
عناوین:
-۱اپیدمیولوژی واتیولوژی :دکتر فاطمه کاشانی نسب
-۲اپیوییدها/موربیدیتی ومورتالیتی :دکتر شیوا ثریا
-۳محرومیت ،مسمومیت و تحمل :دکتر دکتر سوده تاجیک اسماعیلی
-۴تجویز اپیویید در بیماران بستری :دکتر راضیه صالحیان
-۵مالحظات تجویز اپیویید در بیماریهای مدیکال :دکتر سوسن موعودی

سالن ۲

مدیریت درمان در رفتارهای خودکشی
اعضا و هیات رییسه :دکتر سیدمهدی حسنزاده ،دکتر فاطمه هادی ،دکتر فرناز اعتصام ،دکتر غالمرضا ترابی پاریزی

پانل هنر و ادبیات در خدمت روانپزشکی
هیات رییسه و اعضا پانل :دکتر مجید صادقی ،دکتر محسن رازافشا ،دکتر فربد فدایی
دکتر حافظ باجغلی ،دکتر محمدرضا شالبافان ،دکتر عادله عسکری

عالیم عصبی روانپزشکی نوع رفتاری دمانس فرونتوتمپورال
اعضا و هیات رییسه پانل :دکتر مهشید فروغان ،دکتر سیدکاظم ملکوتی ،دکتر فرناز اعتصام ،دکتر لیال کمالزاده
عناوین:
-۱مشخصات اپیدمیولوژیک و ژنتیک دمانس فرونتوتمپورال :دکتر لیال کمالزاده
-۲عالیم عصبی روانپزشکی نوع رفتاری دمانس فرونتوتمپورال :دکتر فرناز اعتصام
-۳ارزیابی و یافتههای تشخیصی در دمانس فرونتو تامپورال :دکتر سیدکاظم ملکوتی
-۴درمان نشانههای شناختی و روانی -رفتاری در دمانس فرونتوتامپورال :دکتر مهشید فروغان

عناوین:
-۱خودکشی بیمار و تاثیر آن بر درمانگر :دکتر سیدمهدی حسنزاده
-۲درمانهای فیزیکی در خودکشی :دکتر فاطمه هادی
-۳مداخالت روانی اجتماعی در رفتارهای خودکشی :دکتر فرناز اعتصام
-۴جنبههای روانپزشکی قانونی در خودکشی :دکتر غالمرضا ترابی پاریزی

روز دوم همایش -جمعه  ۲۷مهرماه ۹۷
چالشهای اخالقی تصمیمگیری در روانپزشکی
اعضا و هیات رییسه :دکتر حسن شاهرخی ،دکتر همایون امینی ،دکتر امیرحسین جاللی ندوشن ،دکتر علی فیروزآبادی ،دکتر علی فخاری
عناوین:
-۱رویکردهای رایج در مواجهه با چالشهای اخالقی در روان پزشکی :دکتر حسن شاهرخی
 -۲چالشهای اخالقی در مورد بستری اجباری روانپزشکی :دکتر همایون امینی
 -۳چالشهای اخالقی مرتبط با رازداری در روانپزشکی :دکتر امیرحسین جاللی ندوشن
 -۴چالشهای اخالقی در زمینه مرزهای رابطه در روانپزشکی :دکتر علی فیروزآبادی
 -۵چالشهای اخالقی در مواجهه با مراجعین آسیب پذیر :دکتر علی فخاری

گروه درمانیها در درمان بیماران روانپزشکی
اعضا و هیات رییسه :دکتر محمد صنعتی ،دکتر مهدیه معین الغربایی ،دکتر فرزین رضاعی ،دکتر شیما شکیبا ،دکتر فایزه غالمیان ،دکتر والنیتن آرتونیان ،دکتر امیرعباس کشاورز
عناوین:
-۱گروه درمانی وناخودآگاه جمعی ودینامیسم گروههای بزرگ :دکتر محمد صنعتی
-۲دینامیسم گروه در سازمانها :دکتر شیما شکیبا
-۳گروه درمانیها ،منافع وموانع :دکتر والنتین آرتونیان
-۴اما واگرهای گروه درمانیهای شناختی رفتاری در درمان افسردگی :دکتر امیرعباس کشاورز
-۵گروه درمانی بیماران بستری و تفاوتهای آن با گروه درمانی مراجعان سرپایی :دکتر فایزه غالمیان

سالن ۱

اصول دارودرمانی در زنان باردار وشیردهی
اعضا و هیات رییسه :دکتر غالمرضا میرسپاسی ،دکتر سیدسعید صدر ،دکتر یوسف سمنانی ،دکتر مجید صادقی ،دکتر سیدمهدی صمیمی
عناوین:
-۱روش انتخاب دارو و مدیریت درمان :دکتر سیدسعید صدر
-۲درمان دارویی ضد افسردگیهای در شیردهی و بارداری :دکتر یوسف سمنانی
-۳درمان دارویی ضد پسیکوزها در بارداری و شیردهی :دکتر مجید صادقی
-۴درمان دارویی تثبیت کنندههای خلق در بارداری و شیردهی :دکتر سیدمهدی صمیمی

درمانهای غیردوپامینی دراختالل اسکیزوفرنیا
اعضا و هیات رییسه :دکتر نرجس هندویی ،دکتر مهدی پوراصغر ،دکتر مهران ضرغامی ،دکتر سمانه فرنیا

سالن ۲

دارودرمانی در روانپزشکی کودک ،مالحظات و چالشها
اعضاو هیات رییسه  :دکتر نسرین دودانگی ،غالمرضا نورآذر ،دکتر سیدیاسر موسوی ،دکتر نسترن حبیبی ،دکتر الهام شیرازی
عناوین:

سالن اصلی

-۱دارودرمانی در روانپزشکی کودک و نوجوان ،مالحظات و چالشها :دکتر نسرین دودانگی
 -۲درمان دارویی اختالالت خلقی در کودکان و نوجوانان :دکتر شاهرخ امیری
 -۳کاربرد داروهای ضد اضطراب در کودکان :دکتر سید یاسر موسوی
 -۴نکات بالینی در تجویز محرک ها و سایر داروهای مؤثر بر اختالل بیش فعالی /نقص توجه :دکتر نسترن حبیبی
 -۵سایکوفارماکوتراپی در کودکان مبتال به بیماریهای جسمی :دکتر الهام شیرازی
سالن ۳

عناوین:
-۱مرور تغییرات عصب رسانههای مختلف دراختالل اسکیزوفرنیا ودرمانهای مرتبط با آنها :دکتر نرجس هندویی
-۲مروری بر نقش ریز مغذیها بر بیماری زایی اسکیزوفرنیا ودرمانهای مرتبط با آن :دکتر مریم رضاپور
-۳مروری بر نقش التهاب سامانهی اعصاب مرکزی در بیماریزایی اختالل اسکیزوفرنیا ودرمانهای مرتبط با آنها :دکتر مهران ضرغامی
-۴مروری بر نقش استرس اکسیداتیو بر بیماری زایی اختالل اسکیزوفرنیا ودرمانهای مرتبط با آن :دکتر سمانه فرنیا

پانل چالشهای روانپزشکان جوان
اعضا و هیات رییسه :دکتر عطیه گلبن ،دکتر مهدی حامدی ،دکتر سوده محبی
عناوین:
-۱نیازهای اموزشی براورده نشده روانپزشکان جوان :دکتر عطیه گلبن
-۲چالشهای صنفی بیمه سالمت :دکتر مهدی حامدی
 -۳اقدامات انجام شده توسط انجمن علمی روانپزشکان ایران در راستای بهبود وضعیت روانپزشکان جوان :دکتر سوده محبی رسا

نقائص شناختی در اختالل دوقطبی :ارزیابی ودرمان
اعضا و هیات رییسه:دکتر سیدمهدی صمیمی ،دکتر مجید برکتین ،دکتر فاطمه رجبی ،دکتر عسگرپور
عناوین:
-۱اهمیت نقص شناختی در اختالل دوقطبی :دکتر سیدمهدی صمیمی
-۲بیومارکرهای اختالل شناختی در اختالل دوقطبی :دکتر مجید برکتین
-۳درمان در نقص شناختی ،بهبود یا تخربب :دکتر فاطمه رجبی

-۴اختالل دوقطبی و اختالل شناختی در سنین باالتر :دکتر عسگرپور

روز سوم همایش -شنبه  ۲۸مهرماه ۹۷
سالن اصلی

توانبخشی در اختالالت روانپزشکی
اعضا و هیات رییسه :دکتر محمدتقی جغتایی ،دکتر محمد قدیریوصفی ،دکتر علی طالیی ،دکتر مهدی تهرانیدوست ،دکتر مریم نوروزیان
عناوین:
-۱به چه دلیل توانبخشی شناختی در اختالالت روانپزشکی مهم است؟ :دکتر محمدتقی جغتایی
 -۲توانبخشی شناختی در اختالل اسکیزوفرنی :دکتر محمد قدیریوصفی
 -۳توانبخشی شناختی در اختالل خلقی دو قطبی :دکتر علی طالیی
-۴توانبخشی شناختی در اختالل طیف اوتیسم:دکتر مهدی تهرانیدوست
-۵توانبخشی شناختی در دمانس :دکتر مریم نوروزیان

پانل آموزش و گسترش روانپزشکی جامعه نگر
اعضا و هیات رییسه :دکتر مریم رسولیان ،دکتر مریم طباطبایی ،دکتر همایون امینی ،دکتر ونداد شریفی ،دکتر مژگان خادمی
عناوین:
-۱معرفی و چالشهای برنامه آموزشی روانپزشکی جامعهنگر در دانشگاه علوم پزشکی ایران :دکتر مریم رسولیان
-۲معرفی وچالشهای برنامه آموزشی روانپزشکی جامعهنگر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :دکتر مژگان خادمی
-۳معرفی و چالشهای برنامه آموزشی روانپزشکی جامعهنگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران :دکتر مریم طباطبایی
-۴ارایه برنامه عملی /آموزشی توسط دستیاران

سالن ۱

اختالل ساختگی
اعضا و هیات رییسه :دکتر نرگس بیرقی ،دکتر احمدعلی نورباال ،دکتر مهدی نصراصفهانی ،دکتر سیدحمزه حسینی
عناوین:
 -۲معرفی مورد و صحبت در مورد آن :دکتر محسن حافظی
-۱معرفی مورد و صحبت در مورد آن :دکتر علیاکبر نجاتیصفا
 -۴معرفی مورد و صحبت در مورد آن :دکتر راضیه صالحیان
 -۳معرفی مورد و صحبت در مورد آن :دکتر مرتضی جعفرینیا
 -۶معرفی مورد و صحبت در مورد آن  :دکتر محمد اربابی
 -۵معرفی مورد و صحبت در مورد آن :دکتر علیرضا شمسی

کاربرد تصویربرداری مغز درروانپزشکی
اعضا و هیات رییسه :دکتر فرزاد فاتحی ،دکتر داوود فتحی ،دکتر گیلدا کیانیمهر ،دکتر مسعود طهماسیان
عناوین:
 -۲تصویربرداری در انواع دمانس :دکتر داوود فتحی
-۱ساختار آناتومیک مغز در سکانسهای مختلف  MRIو :CTدکتر فرزاد فاتحی
 -۴کاربرد  fMRIدر اختالالت روانپزشکی :دکتر مسعود طهماسیان
 -۳کاربرد تصویربرداریهای مغزی در اختالالت روانپزشکی :دکتر گیلدا کیانیمهر

سالن ۲

سایکوانکولوژی
اعضا و هیات رییسه :دکتر فروزان الیاسی ،دکتر سوسن موعودی ،دکتر آتنا اندرامی ،دکتر سیدحمزه حسینی ،دکتر فاطمه شیخ مونسی ،دکتر مریم رضاپور ،دکتر احمدعلی نورباال
عناوین:
-۲اداره درد در بیماران مبتال به سرطان :دکتر سوسن موعودی
-۱مقدمهای برمسائل روانشناختی در سرطان :دکتر فروزان الیاسی
-۴مداخالت غیردارویی و معنوی در سرطان :دکتر حمزه حسینی
-۳عوارض عصبی روانی داروهای شیمی درمانی :دکتر آتنا اندرامی
-۶مداخله برای مراقبین بیماران مبتال به سرطان :دکتر مریم رضاپور
-۵روان درمانی بیماران مبتال به سرطان :دکتر فاطمه شیخ مونسی

سمپوزیوم مروری بر روانپزشکی نظامی
اعضا و هیات رییسه :دکتر فرهاد آوخ ،دکتر محمدرضا ابراهیمی ،دکتر رضا کرمی ،دکتر ارسیا تقوا ،دکتر طالب بدری ،دکتر امیرمحسن راه نجات
عناوین:
-۲اختالل استرس پس از سانحه و مطالعات در ایران :دکتر محمدرضا ابراهیمی
-۱مروری بر روانپزشکی نظامی :دکتر فرهاد آوخ
-۳اختالل استرس پس از سانحه و تجربیات جنگ  8ساله :دکتر ارسیا تقوا
-۲اختالل استرس پس از سانحه ثانویه :دکتر رضا کرمی
-۵اختالل استرس پس از سانحه و تازههای رواندرمانی :دکتر امیرمحسن راه نجات
-۴اختالل استرس پس از سانحه و آسیب تروماتیک مغز :دکتر طالب بدری

سالن ۳

سالمت روانی و ایمنی ترافیک
اعضا و هیات رییسه :دکتر علی فخاری ،دکتر شاهرخ امیری ،دکتر همایون صادقی بازرگانی ،دکتر مصطفی فرحبخش ،دکتر سیدتقی حیدری
عناوین:
-۲عوامل خطر روانشناختی در بروز سوانح ترافیکی :دکتر شاهرخ امیری
-۱پیامدهای روانپزشکی سوانح ترافیکی :دکتر علی فخاری
-۴بیش فعالی وعابر پیاده :دکتر مصطفی فرحبخش
-۳بیش فعالی و سوانح ترافیکی :دکتر همایون صادقی بازرگانی
-۵بیشفعالی و رفتار موتور سواران :دکتر سیدتقی حیدری

روز چهارم همایش -یکشنبه  ۲۹مهرماه ۹۷
سالن اصلی

پانل نگاهی به آزار جنسی در کودکان
اعضا و هیات رییسه :دکتر رزیتا داوری ،دکتر کتایون رازجویان ،دکتر مژگان خادمی ،دکتر غزال زاهد ،دکتر فریبا عربگل ،دکتر فریده خدابنده ،سهیال امیدنیا
عناوین:
-۱کلیاتی در باره آزار جنسی در کودکان ،معرفی مورد  :دکتر فریبا عربگل
-۳تشخیص ادعای کذب :دکتر غزال زاهد
-۵سرفصلهای آموزش جنسی در مدارس :دکتر مژگان خادمی

-۲ارتباط با کودک و کسب اطالعات :دکتر رزیتا داوری آشتیانی
 -۴تصمیم برای مداخله ،مدیریت پیامدهای آزار جنسی در کودک و خانواده :دکتر کتایون رازجویان
 -۶مسائل قانونی و حقوقی :دکتر فریده خدابنده

 -7اقدامات وزارت بهداشت -درمان و اموزش پزشکی در زمینه مداخالت پیشگیرانه و درمانی در کودک آزاری جنسی :سهیال امیدنیا  -8نگاهی به مداخالت اورژانس اجتماعی :نماینده اورژانس اجتماعی

سالن ۱

سالن ۲

پانل مهاجرت ،خانواده و مشکالت سایکوسوشیال
اعضا و هیات رییسه :دکتر مجتبی یاسینی ،دکتر عباس محمدی نسب ،دکتر پردیس مستجبی
عناوین:
 -۲هویت و مسائل سایکو سوشیال مهاجرین ایرانى در انگلستان :دکتر عباس محمدی نسب
-۱هویت فرهنگی و مهاجرت :دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی
-۳بهداشت روانی و حمایتهای سایکو سوشیال :دکتر پردیس مستجابی
پانل بررسی و مقایسه نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی
هیات رییسه  :دکتر فاطمه محرری ،دکتر ونداد شریفی ،دکتر محمدرضا خدایی ،دکتر مهران ضرغامی ،دکتر افشین احمدوند ،دکتر امیر شعبانی
عناوین:
-۱بررسی اجرای کوریکولوم آموزشی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران :دکتر آگاه اشرفی
 -۲بررسی اجرای کوریکولوم آموزشی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد :دکتر مریم معصومی
 -۳بررسی اجرای کوریکولوم آموزشی روانپزشکی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی :دکتر نوس وطنخواه
 -۴بررسی اجرای کوریکولوم آموزشی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان :دکتر مهشید بیات

سالن ۳

خواب و اختالالت ریتم سیرکادین
اعضا و هیات رییسه :دکتر میرفرهاد قلعهبندی ،دکتر مهدی نصراصفهانی ،دکتر فاطمه کاشانینسب ،دکتر راضیه صالحیان ،دکتر لیال کمالزاده
عناوین:
 -۱کرونوبیولوژی :دکتر مهدی نصراصفهانی
-۳چرخه خواب-بیداری در بیماری های جسمی و بیماران بستری در بیمارستان :دکتر راضیه صالحیان

-۲طبقهبندی اختالالت ریتم سیرکادین :دکتر فاطمه کاشانینسب
-۴چرخه خواب-بیداری در سالمندی :دکتر لیال کمالزاده

داروها و سالمت جنسی
اعضا و هیات رییسه :دکتر عباسعلی ناصحی ،دکتر ندا فرزانه ،دکتر مهدی عبدلی ،دکتر محسن رازافشا
عناوین:
 -۱درمانهای دارویی کژکاریهای جنسی مردان :دکتر عباسعلی ناصحی
 -۲درمانهای دارویی کژکاریهای جنسی زنان :دکتر ندا فرزانه
 -۳عوارض جنسی داروهای روانپزشکی :دکتر مهدی عبدلی
 -۴عوارض جنسی داروهای غیر روانپزشکی :دکتر محسن رازافشا
پانل کاربرد رواندرمانی تحلیلی در روانپزشکی
اعضا و هیات رییسه :دکتر شبنم نوحهسرا ،دکتر مهرداد افتخار ،دکتر آذرخش مکری

روانپزشکی و قانون :چالشها وراهکارها
اعضا و هیات رییسه :دکتر احمدعلی نورباال ،دکتر مریم طباطبایی ،دکتر مهدی نصراصفهانی ،دکتر مهدی صابری ،دکتر الهام برجی ،دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
عناوین:
-۱تعامل با قاضی در سیر درمان و ترخیص بیماران بستری شده با دستور قضایی :دکتر فهمیه سعید
-۲چالشهای بررسی تشخیصی و درمانی بیماران ارجاع شده از سیستم قضایی به مرکز روانپزشکی دانشگاهی :دکتر فاطمهالسادات باطنی
-۴چالش های ترخیص بیمار روانپزشکی با سابقه رفتار خطرناک :دکتر بنتالهدی موسوی
-۳حقوق بیمار با بستری اجباری :دکتر رزا علیخانی

-۵روشهای تشخیصی و درمانی اختالالت ریتم سیرکادین :دکتر میرفرهاد قلعهبندی

مقاالت
هیات رئیسه :دکتر مریم رسولیان ،دکتر فربد فدایی  ،دکتر همایون امینی ،دکتر بهرنگ شادلو
ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

روز پنجشنبه  ۲۶مهرماه ۹۷

8:00-8:15

واقعیت مجازی در بازتوانی اسکیزوفرنی

دکتر بنتالهدی موسوی

سالن شماره ۳

۸:۱۵-۸:۳۰

شکلگیری هذیان

دکتر فربد فدایی

ساعت  ۸تا ۹

۸:۳۰-۸:۴۵

مقایسه اثر بخشی دارو درمانی و شناختدرمانی در افسردگی زنان مطلقه

دکتر سعید محتشم

۸:۴۵-۹:۰۰

سندرم دندی واکر

دکتر محمد طالبپور اردکانی

هیات رئیسه :دکتر علیاکبر نجاتیصفا ،دکتر مهدی نصراصفهانی ،دکتر محمد اربابی ،دکتر سیدشهاب بنیهاشم
ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

روز پنجشنبه  ۲۶مهرماه ۹۷

9:00-9:15

تعیین اثربخشی درمان در ویتیلیگو

دکتر آزاده رهاوی

سالن شماره ۳

۹:۱۵-۹:۳۰

رابطه پرخاشگری با بدشکلی بدن

دکتر محمد احمدی

ساعت  ۹تا ۱۰

۹:۳۰-۹:۴۵

مقایسه سبک مقابله ای در سندرم روده تحریکپذیر

دکتر زهره رافضی

۹:۴۵-۱۰:۰۰

عوامل موثر در همراهی اختالل بیشفعالی کمتوجهی بزرگسالی

دکتر سمیه شکر گزار

هیات رئیسه :دکتر مهشید فروغان ،دکتر سیدمهدی حسنزاده ،دکتر سیدکاظم ملکوتی ،دکتر امیر شعبانی
ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

روز جمعه  ۲۷مهرماه ۹۷

8:00-8:15

بررسی وضع خلقی و خودکشی در بیمار ریوی

دکتر میترا صفا

سالن شماره ۳

۸:۱۵-۸:۳۰

بررسی کیفیت زندگی و افسردگی در کهیر

دکتر یوسف فکور

ساعت  ۸تا ۹

۸:۳۰-۸:۴۵

کاربرد راهبردها در خودکشی

دکتر سمیرا معصومیان

۸:۴۵-۹:۰۰

رابطه شدت پسوریازیس و شیوع افسردگی

دکتر پیمان راد

هیات رئیسه :دکتر احمد جلیلی ،دکتر آرش میرابزاده ،دکتر علی زجاجی ،دکتر حسن رفیعی
ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

روز جمعه  ۲۷مهرماه ۹۷

9:00-9:15

طراحی تاثیر اجرای برنامهریزی ترخیص

دکتر حمیدرضا توفیقی

سالن شماره ۳

۹:۱۵-۹:۳۰

تاثیر مراقبتهای پس از ترخیص در سنندج

دکتر مرضیه مقدم

ساعت  ۹تا ۱۰

۹:۳۰-۹:۴۵

وضعیت سالمت روانی و کیفیت زندگی در دیابت ۲

دکتر علیرضا شفیعی کندجانی

۹:۴۵-۱۰:۰۰

اختالل هویت جنسی و کیفیت زندگی

دکتر محمد طالبپور اردکانی

هیات رئیسه :دکتر غالمرضا میرسپاسی ،دکتر سیدسعید صدر ،دکتر پرویز مظاهری ،دکتر مجید صادقی
ساعت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

روز شنبه  ۲۸مهرماه ۹۷

8:00-8:15

اثر مالتونین در کیفیت خواب

دکتر پیمان راد

سالن شماره ۳

۸:۱۵-۸:۳۰

اضافه کردن اسید فولیک به والپروات

دکتر پیمان راد

ساعت  ۸تا ۹

۸:۳۰-۸:۴۵

سلکسوسیب در مانیای حاد

دکتر نجمه شاهینی

۸:۴۵-۹:۰۰

تورساد دو پوینت در مصرف متادون

دکتر لیال حسینی

