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روز اول (سه شنبه)89/7/03 ،
تاالر شهید رحیمی

زمان

عنوان

7-8/03

پذیرش و ثبت نام افراد در کنگره

مراسم افتتاحیه
قرائت قرآن

8/53-8/53

سرود ملی

8/53-8/03

خیرمقدم توسط مجری

8/03-8/03

خیرمقدم و خوشامدگویی توسط ریاست محترم دانشکده بهداشت و ایمنی (جناب آقای دکتر اکبر اسالمی)

8/03-8/33

سخنرانی دبیر محترم انجمن اپیدمیولوژی ایران (جناب آقای دکتر کورش هالکویی نائینی)

8/33-9/13

خیرمقدم و خوشامدگویی توسط ریاست محترم کنگره (جناب آقای دکتر حمید سوری)

9/13-9/23

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (جناب آقای دکتر علیرضا زالی)

9/23-9/03

سخنرانی دبیر محترم علمی کنگره (سرکار خانم دکتر پروین یاوری)

9/03-9/33
9/33-13

پخش کلیپ
استراحت و پذیرایی

03-03/03

پنل اول
رئیس پنل

جناب آقای دکتر رضا چمن

موضوع پنل

جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سالمت و توسعه پایدار

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست

عنوان سخنرانی

نقش اپیدمیولوژی در مدیریت سالمت

اعضای پنل

دکتر نادر اسماعیل نسب ،دکتر محمد اسماعیل اکبری ،دکتر علی دل پیشه ،دکتر اکبر فتوحی ،دکتر قباد
مرادی

13/53-13/33

سخنران

موضوع سخنرانی

خانم دکتر نیره امینی ثانی

اپیدمیولوژیست های ایرانی باید سکاندار دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشند.

13/33-11

نسبت میزان مرگ و میر سرطان به شیوع آن ( )MIRدر ایران (سال های )95-1580

11-11/13

بررسی ارتباط فقر در کودکی و وضعیت سالمت روان در بزرگسالی -نتایج حاصل از
بررسی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران

11/13-11/23

آقای دکتر محمد اسماعیل
اکبری
آقای احمد مهری
1

زمان

اپیدمیولوژی ،پژوهش و توسعه پایدار
خانم دکتر الهام احمدنژاد
خانم زهرا خسروی

11/23-11/53 Development and Implementation of a Multi-year National
)Health Survey Plan (MNHSP) in Iran (2018-2021
بررسی اپیدمیولوژیک امنیت غذایی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 11/53-11/03
00/03-01

پرسش و پاسخ و جمع بندی

01-00/03

نماز و ناهار

پنل دوم
رئیس پنل

جناب آقای دکتر حسین حاتمی

موضوع پنل

هدف سوم توسعه پایدار-خاتمه دادن به همه گیری ها و سایر بیماری های واگیر

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر بابک عشرتی

عنوان سخنرانی

وضعیت مراقبت بیماری های عفونی در کشور

اعضای پنل

دکتر سید محسن زهرایی ،دکتر شاکر ساالری لک ،دکتر منوچهر کرمی ،دکتر احسان مصطفوی ،دکتر
مهشید ناصحی

15/53-15/33

زمان

سخنران

موضوع سخنرانی

آقای دکتر محمد زینلی

وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در دو دهه گذشته
( )1518-1591در ایران

15/33-10

آقای آرین آزادنیا

تحلیل نظام مراقبت بیماریهای واگیر در جمهوری اسالمی ایران

10-10/13

آقای دکتر قباد مرادی

شیوع هپاتیت  Bو  Cو عوامل موثر بر آن در زندانیان ایران :نتایج یک مطالعه ملی در
سال 1593

10/13-10/23

آقای عادل دوستی

الگوی بیماری سل در کشور جمهوری اسالمی ایران -مطالعه مقطعی

10/23-10/53

خانم زهره حقیقت دانا

بررسی تاثیر مصرف ویتامین  Dبر میزان  CD4و برخی از اندکس های خونی بیماران
مبتال به  : HIV/AIDSیک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

10/53-10/03
00/03-01

پرسش و پاسخ و جمع بندی

پنل اختصاصی

01-01/01

رئیس پنل

جناب آقای دکتر محمدمهدی گویا

موضوع پنل

تازه های  HIVایران

اعضای پنل

دکتر علی اکبر حقدوست ،دکتر حمید شریفی ،دکتر کتایون طایری ،دکتر افسر کازرونی ،دکتر مینو محرز
پایان روز اول کنگره
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روز دوم (چهارشنبه)89/9/3 ،
تاالر شهید رحیمی

زمان

عنوان

8/23-8/53

قرائت قرآن

پنل سوم
رئیس پنل

جناب آقای دکتر سید عباس متولیان

موضوع پنل

ژنتیک اپیدمیولوژی -اپیدمیولوژی مولکولی

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر حسین نجم آبادی

عنوان سخنرانی

معرفی پروژه ایرانوم

اعضای پنل

دکتر حمیدرضا برادران ،دکتر عبدالحلیم رجبی ،دکتر سعید دستگیری ،دکتر سنا عیب پوش

8/53-8/33

موضوع سخنرانی
سخنران
آقای دکتر عبدالحلیم رجبی Cigarette smoking behavior a gateway to opium use disorder: a
Mendelian Randomization Analysis
آقای دکتر گودرز کلی
Heritability of blood pressure traits in diverse populations: A
systematic review and meta-analysis
فرهود

زمان
8/33-9
9-9/13

آقای هادی فیوجی

بررسی اثر مستقل و متقابل پلی مورفیسم ژن  ACEو فاکتورهای خطر سکته مغزی
ایسکمیک بر ابتال به سکته مغزی ایسکمیک در بیمارستان قائم مشهد در سال 1593

9/13-9/23

آقای طیب رمیم

بررسی بقاء یکساله در سرطان ریه نوع  Non-small-cellتحت درمان با داروی
پمترکسید و ارتباط آن با پلی مورفیسم های شایع ژن SLC19A1

9/23-9/53
9/03-03

پرسش و پاسخ و جمع بندی

03-03/03

استراحت و پذیرایی

پنل چهارم
رئیس پنل

جناب آقای دکتر فرید نجفی

موضوع پنل

روش ها و مدل ها در اپیدمیولوژی

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر سید سعید هاشمی نظری

عنوان سخنرانی
اعضای پنل
سخنران

5

Introducing the E-Value

13/53-13/33

دکتر جالل پورالعجل ،دکتر عباس کشتکار ،دکتر یداله محرابی ،دکتر محمدرضا مرآثی ،دکتر سید سعید
هاشمی نظری
موضوع سخنرانی

زمان

اپیدمیولوژی ،پژوهش و توسعه پایدار
خانم دکتر مرضیه روحانی
خانم مریم مهدوی
خانم ژیال جوانی
آقای دکتر عباس عباسی
قهرمانلو
آقای احسان مظلومی

شناسایی برهمکنش موجود بین عوامل مختلف مرتبط با مرگ ناشی از سوانح ترافیکی
ایران با استفاده از رگرسیون منطقی
Superiority of Bayesian Model Averaging to Stepwise Model in
11-11/13
Selection of Factors Related to the Incidence of Type II diabetes
in Pre-diabetic Women
برآورد سهم منتسب جمعیتی عوامل مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی :مطالعه
11/13-11/23
کوهورت شهرستان روانسر طی سالهای 1593-1591
13/33-11

الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با اختالل کم توجهی بیش فعالی ،اضطراب و هیجان
خواهی در کارگران مرد ایرانی :آنالیز کالس پنهان

11/23-11/53

بار قابل اجتناب بیماری های قلبی عروقی در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی :سهم
عوامل خطر مرگ بیماری قلبی عروقی

11/53-11/03
00/03-01

پرسش و پاسخ و جمع بندی
نماز و ناهار

01-00/03

پنل پنجم
رئیس پنل

جناب آقای دکتر داود خلیلی

موضوع پنل

اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر افشین استوار

عنوان سخنرانی

کمپین ملی کنترل فشارخون ،فرصت ها ،تهدیدها و آموخته ها

اعضای پنل

دکتر افشین استوار ،دکتر محسن اسدی الری ،دکتر محمدحسن امامیان ،دکتر رامین حشمت ،دکتر داود
خراسانی زواره ،دکتر فرشاد فرزادفر

15/53-15/33

سخنران

موضوع سخنرانی

خانم دکتر الهه کاظمی

روند شاخص های مرگ زودرس ناشی از چهار بیماری اصلی غیر واگیر در ایران طی سال
های  1583تا 1593

15/33-10

آقای جعفر موسی پور

فاجعه سالمت محیطی در دریاچه ارومیه و بیماری آسم :مطالعه کوهورت

10-10/13

خانم سمانه مظفریان

بررسی میزان بقای کوتاه مدت و بلند مدت به دنبال حمله انفارکتوس میوکارد و عوامل
پیش بینی کننده آن :مطالعه ای با استفاده از داده های ملی

10/13-10/23

آقای دکتر احمد نقیب زاده

مصرف اپیوم به عنوان یک عامل خطر مستقل در ارتباط با سرطان پانکراس ،یک مطالعه
مورد شاهدی

10/23-10/53

خانم دکتر پردیس نور

شیوع درد مزمن گردن ،کمردرد و زانو و عوامل مرتبط با آن در زندگی بزرگساالن در
ایران :مطالعه ملی مبتنی بر جمعیت

10/53-10/03

تهامی
محمدپور

زمان

پرسش و پاسخ و جمع بندی

00/03-01/13

نشست مجمع عمومی انجمن اپیدمیولوژیست های ایران

01/03-08

پایان روز دوم کنگره
0
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روز سوم (پنج شنبه)89/9/2 ،
تاالر شهید رحیمی

زمان

عنوان

8/23-8/53

قرائت قرآن

پنل ششم
رئیس پنل

جناب آقای دکتر کورش هالکویی نائینی

موضوع پنل

پایان نامه های منتخب اپیدمیولوژی

سخنران کلیدی

جناب آقای دکتر حمید سوری

عنوان سخنرانی

مدیریت و هدایت پایان نامه

اعضای پنل

دکتر جعفر حسن زاده ،دکتر علی اکبر حقدوست ،دکتر مسعود سلیمانی دودران ،دکتر حمید سوری ،دکتر
محمد حسن لطفی

8/53-8/33

سخنران

موضوع سخنرانی

خانم دکتر فاطمه خسروی

تحقق اهداف توسعه پایدار در بیماری های غیر واگیر در سطوح ملی و فروملی :مدلسازی
با برآورد مبتنی بر سناریو

8/33-9/33

آقای دکتر عباس آقایی

بررسی عوامل مرتبط با سوختگی با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی در دادهکاوی و
برآورد کسر قابل انتساب جمعیت در کودکان استان کرمانشاه ،سال 1593

9/33-9/23

برآورد اثرات حاشیه ای ( )marginal effectفاکتورهای مرتبط با سبک زندگی در
ابتال به اسکلروز منتشر با استفاده از  stratification scoreو :propensity score
یک مطالعه ی مورد-شاهد مبتنی بر جمعیت

9/23-9/53

خانم نوشین آهنچی

شناسایی کالسهـای پنهــان اجزای سنـدرم متابولیک و بررسی اثر برنامه مداخلــهای
در تغییر این کالسها در طول زمان در مطالعه  TLGSبا استفاده از Latent Class
 Analysisو Latent Transition Analysis

9/53-9/33

آقای مهران اسدی

گونه شناسی رفتارهای پرخطر جنسی در زنان تن فروش مراجعه کننده به مراکز مشاوره
بیماری های رفتاری

9/33-13/33

خانم فریده مصطفوی

بررسی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در چاقی ،عدم تحرک ،رژیم غذایی نامناسب
و عوامل مرتبط در کودکان شهر سنندج در سال 1590

13/33-13/23

آقای دکتر ابراهیم عبداهلل
پور

زمان

03/13-03/13

پرسش و پاسخ و جمع بندی

مراسم اختتامیه و دریافت گواهی های کنگره
پذیرایی
پایان روز سوم کنگره
3

01-01/03

اپیدمیولوژی ،پژوهش و توسعه پایدار

برنامه کارگاه های حاشیه ای نهمین گنگره اپیدمیولوژی ایران

1

1

0

0

1

عنوان کارگاه

آموزش نرم افزار اسپکتروم وآشنایی با نرم افزار One Health

ارائه دهنده

سرکار خانم زهرا خرمی -جناب آقای علی جعفری

مدت زمان کارگاه دو ساعت و نیم
زمان برگزاری

دوشنبه  28مهر ماه  ،89ساعت  8003تا 32

عنوان کارگاه

مدیریت طغیان بیماری های واگیر در ایران
جناب آقای دکتر احسان مصطفوی -سرکار خانم دکتر سنا عیب پوش

ارائه دهنده

مدت زمان کارگاه دو ساعت و نیم
زمان برگزاری

دوشنبه  28مهر ماه  ،89ساعت  33003تا 39

عنوان کارگاه

تفسیرهای نامناسب و معمول در متاآنالیز -چگونه از وقوع آنها جلوگیری نماییم؟
جناب آقای دکتر عباس کشتکار

ارائه دهنده

مدت زمان کارگاه دو ساعت و نیم
زمان برگزاری

سه شنبه  03مهر ماه  ،89ساعت  33003تا 39

عنوان کارگاه

روش های نمونه گیری درگروه های پنهان با تأکید بر روش Respondent Driven Sampling

ارائه دهنده

جناب آقای دکتر حمید شریفی -جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست

مدت زمان کارگاه دو ساعت و نیم
زمان برگزاری

سه شنبه  03مهر ماه  ،89ساعت  33003تا 39

عنوان کارگاه

آشنایی با مفاهیم و متدهای تشخیص اپیدمی بیماری های واگیر
جناب آقای دکتر محمدحسین پناهی -سرکار خانم دکتر راضیه بیدهندی

ارائه دهنده

مدت زمان کارگاه دو ساعت و نیم
زمان برگزاری

1

چهارشنبه  3آبان ماه  ،89ساعت  33تا 32003

