
 

 دهمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

 شیوه زندگی سالم

 ه علوم پزشکی نیشابور، دانشکد9911شهریورماه  4سه شنبه 

https://portal.nums.ac.ir/live 

 

 و سرود جمهوری اسالمی قرائت قرآن 0498 – 0448

 ه علوم پزشکی نیشابورن عظیمی نژاد، ریاست محترم دانشکدسخنرانی دکتر محس 0448 – 04:8

 ش هالکویی، دبیر محترم انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایرانسخنرانی دکتر کور 04:8 – :148

 

 سخنرانان محور ساعت پانل اول

چالش های اجرایی، فرهنگی، کاربردی 
 مطالعات شیوه زندگی در ایران

01:9 
عوامل خطر بیماری های غیرواگیر1 لزوم توجه به 

 شیوه زندگی نسل آینده ساز
 :دکتر رامین حشمت 

01:9 
نتایج مطالعات نابرابری در عوامل مرتبط با شیوه 

 رمانسر زندگی در کوهورت پرشین و کوهورت
 :دکتر فرید نجفی 

0109 
مروری بر تجربیات مطالعه کوهورت سالمندان 

 پرشین
 3دکتر نیره امینی ثانی 

 پرسش و پاسخ 91:9-0199:

 

 سخنرانان محور ساعت پانل دوم

الش های چتمهیدات زندگی با کرونا؛ 
 حال و آینده

:91:9 
در مقابله با اپیدمی کرونا ویروس جدید چه کرده 

 و چه باید بکنیم ایم
 0دکتر حمید سوری

 9دکتر فریبا کوهدانی تمهیدات زندگی با کرونا1 چالش های تغذیه ای 91:9:

:9109 
)کوپسیر(1 نتایج هفت  0:پیمایش ملی کووید

 نوبت اول
 6دکتر عباس متولیان

 7دکتر علی اکبر حق دوست مروری بر اپیدمی کرونا از ابتدا تاکنون 9199:

 پخش کلیپ معرفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1:9:: -1:9::

 پرسش و پاسخ 1:9:: – 139::

 

 ش هالکوییجمع بندی توسط دکتر کور :9949

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشیار اپیدمیولوژیدکتر حشمت1  :
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، استاد اپیدمیولوژیدکتر نجفی1  :
 ه علوم پزشکی نیشابورکددانش، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی،دانشیار اپیدمیولوژی دکتر امینی ثانی1 3
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایمنیگروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ، استاد اپیدمیولوژیدکتر سوری1  0
 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده،تغذیه استاددکتر کوهدانی1  9
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، استاد اپیدمیولوژیدکتر متولیان1  6
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه اپیدمیولوژی، آمار زیستی و بهداشتی، دانشکده بهداشت، استاد اپیدمیولوژیدکتر حق دوست1  7
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