
           

 

 برگزار می کند: ایرانهای اپیدمیولوژیست انجمن علمیدانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری 
 

 هاو چالشرمان ، د، بالینابعاد پیشگیری، کنترلاپیدمیولوژی و  :19-کوویدهمایش: 
 

 آذر ماه 26، چهارشنبه1399پاییز ، های ایراناپیدمیولوژیست انجمن علمیفصلی  نشستیازدهمین 
 زمان سخنران عنوان

 8:30-8:45 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، یروانپزشکمتخصص دکتر فرزین رضاعی،  آنهای و چالش 19-اهداف، مدیریت دانشگاهی کووید : سخن آغازین

 دقیقه( 75)ها و پیشنهادات چالش ،19-کووید بیماران و ردگیری موارد تماسجداسازی  درمان، ،بالینپانل اول: 

 اعضا پانل: دکتر ابراهیم قادری، دکتر بهزاد محسن پور، دکتر کریم ناصری، دکتر خالد رحمانی

 8:45-9:00 19-دیدرمان کوو تهیعضوکم ،یریو گرمس یعفونهای یماریبدکتر کتایون طائری، متخصص  بالینی مدیریتو  تشخیص

 شکیلوم پزدانشگاه ع یمعاون آموزشی، ریو گرمس یعفونهای یماریبدکتر بهزاد محسن پور، متخصص  درمان 

 کردستان

9:15-9:00 

 9:15-9:30 تهران یدانشگاه علوم پزشک، عضو هیئت علمی ژهیوهای و مراقبت یهوشیمتخصص بدکتر افشین جعفرزاده،  بیمارانویژه های مراقبت

 9:30-9:45 کردستان زشکیپ لومعاپیدمیولوژی، معاون بهداشتی دانشگاه  دانشیاردکتر ابراهیم قادری،  جداسازی موارد ابتال و ردگیری موارد تماس

 9:45-10:00 نلااعضای پ جمع بندی

 دقیقه( 120) اداتهها و پیشنچالش ،19-کووید کنترلبانی و دیده پیشگیری، پانل دوم:

 دکتر آزاد شکریدکتر عباس آقایی، دکتر قباد مرادی، دکتر افشین ملکی، ، دکتر کورش هالکوئی نائینیاعضا پانل: 

 10:15-10:30 کتر فرید نجفی، استاد اپیدمیولوژی، معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکید در ایران19-کوویدهای پژوهش

 10:30-10:45  کرمان دانشگاه علوم پزشکی، استاد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی شریفیحمید دکتر  هاها و پیش بینیمدل سازی

 10:45-11:00 یرانادانشگاه علوم پزشکی دکتر عباس متولیان، استاد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی  کشوری های پیمایش

 11:00-11:15 تهراندانشگاه علوم پزشکی کتر اکبر فتوحی، استاد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی د در پاندمی  19-کوویدواکسن 

 11:15-11:30 غیرواگیر کشورهای رئیس مرکز مدیریت بیماریاپیدمیولوژی،  دانشیاردکتر افشین استوار،  در کشور های سرولوژیک بررسی

 11:30-11:45 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی،   )طرح شهید سلیمانی( بیماریطرح خانه و محله محور مقابله با 

 11:45-12:00 کردستاندانشگاه علوم پزشکی اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی  دانشیاردکتر قباد مرادی،   وضعیت پاندمی در دنیا و ایران 

 12:00-12:15 نلااعضای پ جمع بندی

 دقیقه( 45)هاو درس آموخته 19-کوویدمدیریت های پانل سوم: چالش

 دکتر قباد مرادیی نائینی، دکتر بهزاد محسن پور، الکوئش هاعضا پانل: دکتر کور

 12:30-13:00 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  یدکتر علی اکبر حقدوست، استاد اپیدمیولوژی، معاون آموزش هادرس آموختهمدیریت و 

 هرانت انشگاه علوم پزشکیمی دل، استاد اپیدمیولوژی، عضو هیئت عنائینی یدکتر کورش هالکوئ جمع بندی

 ایرانهای دبیر انجمن علمی اپیدمیولوژیست

13:15-13:00 

 دکتر امجد محمدی بلبان آباد اجرایی:دبیر            دکتر قباد مرادی دبیر علمی همایش:                 دکتر فرزین رضاعی         رئیس همایش:


