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مجازی ی موظف به اجرارعایت پروتکل های بهداشتی کرونا این کنگره خوشبختانه بعلت اجبار 

کشور و گرانقدر از سراسراساتیدرشته های مختلف ، دانشجویانفلذا طراحی شده است که . است

و از طریق رایگان، به صورت ( به صورت نامحدود ) عالقمندان عموم خارج از کشور در کنار

ل  بهره مند بتوانند از تک تک سخنرانی ها و پانل ها با جزئیات کام"لینک ورود به تاالر کنگره“

.بهم رسانندشده و در این رویداد وزین علمی حضور

لینک ورود به تاالر کنگره
http://vc1.vums.ac.ir/salamat

http://vc1.vums.ac.ir/salamat
http://vc1.vums.ac.ir/salamat


ریاست کنگره
دبیرعلمی محور جنبه های سواد سالمت ، کووید ، تروما و حوادث

دکتر سید جلیل حسینی
فلوشیپ ارولوژی ترمیمی 

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر علمی محور سالمت روان

دکتر مصطفی حمدهی
فلوشیپ علوم اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



پیام رئیس کنگره
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دکتر سید جلیل حسینی



ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

همکاران دبیرخانه اجرایی

بابازادهفائزه 

مهدی تقی لو 

یسمیرا سادات شریعت پناه

دکتر کشور صمدائی

زهرا صادق زاده

دکتر ربابه قدسی

مریم گنجی

دکتر علی گودرزی

دکتر فرشته علی اکبری

لی دکتر سید علی محمد میر جلی

محمد علی قنبری :دبیر اجرایی 



کمیته علمی

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

دکتر صدیقه اعتماد سعید
دکتر مهدی جعفری

دکتر فربد فدایی
دکتر شهرام خرازیها 
دکتر مصطفی حمدیه

دکتر آزاده مظاهری
دکتر علی خردمند

دکتر شهاب بنی هاشم 
دکتر علیرضا شمسی

دکتر سمیه معتضدیان 
دکتر احمد حاجبی

ادکتر ارسیا تقو
دکتر مریم طباطبایی

دکتر محمدحسین تقدیسی
دکتر فرشید رضایی 

دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی 
دکتر بهروز دولتشاهی

دکتر امیر حسین جاللی
دکتر ربابه نوری

دکتر غالمرضا معصومی 

دکتر همایون صادقی بازرگانی
دکتر شباهنگ جعفرنژاد

دکتر آرزو دهقانی
دکتر عباسعلی ناصحی 

دکتر فرهاد نصرتی نژاد
دکتر حافظ باجغلی

دکتر سید مهدی صابری 
لکچدکتر سید حسن موسوی 

دکتر علی نصیری 
دکتر سمانه میر اسماعیلی 

دکتر شاهین مظفری 
دکتر داود پیرانی

دکتر محمدرضا طالبی نژاد
مهندس حسام الدین نراقی 

دکتر یوسف اکبری شهرستانکی
دکتر داود خراسانی زواره

دکتر علیرضا رزاقی
دکتر حمید سوری

دکتر حمید صفر پور
دکتر هادی رنجبر 



کمیته علمی

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

دکتر مرتضی ناصربخت
دکتر مهدیه صالحی

دکتر میترا حکیم شوشتری
دکتر مریم رسولیان

دکتر شبنم نوحه سرا
دکتر عفت السادات مرقاتی خویی

دکتر محمداسماعیل مطلق
دکتر کیومرث الله بخشی

دکتر حمید رضا آقاباباییان
دکتر ساناز سهرابی زاده 

دکتر ناهید خداکرمی
دکتر بابک زمانی 

دکتر سعید گران پی
دکتر عباس استاد تقی زاده

دکتر آرزو یاری 
دکتر مرجان دلخوش

دکتر لیال کوچکی نژاد
دکتر جلیل عرب خردمند
دکتر محمد علی مظاهری

دکتر فیروزه رئیسی 
دکتر محمدمهدی قاسمی 

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 
دکتر منصوره نصیریان 

دکتر ملیحه کیانفر 
دکتر آزاده سالمی

دکتر حبیب راثی تهرانی 
دکتر داود مهرابی
دکتر امیر شعبانی

دکتر بهروز بی رشک
دکتر مریم محسنی

دکتر حوریه شمشیری میالنی
دکتر هما یوسفی خوش سابقه 

دکتر احسان حجازی
دکتر حمید خانکه

دکتر سید جلیل حسینی 
دکتر فرزین سلیمانزاده

دکتر سید تیمور حسینی 
دکتر علیرضا اسماعیلی



کنگره در یک نگاه



افتتاحیه

قرآن  و سرود

سخنرانی

دبیرعلمی کنگرهدکتر مصطفی حمدیه

ریاست کنگرهدکتر سید جلیل حسینی

ریاست دانشگاهدکتر علیرضا زالی

معاونت بهداشت وزارتدکتر کمال حیدری 

مقام وزارتدکتر بهرام عین اللهی

1400اسفندماه 3سه شنبه  

(8-9ساعت )

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



(9-12ساعت )1400اسفندماه 3سه شنبه 

177002شناسه آموزش مداوم 

پانل سواد سالمت جنسی
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

9:15-9

ده
نن

دا
سالمت جنسی در گر

دوران کرونا
دکتر جلیل عرب خردمند

متخصص جراحی مغز و اعصاب
رییس مرکز تحقیقات سالمت 

دفاعی 

9:30-9:15
سواد جنسی در جوانان و 

نوجوانان
روانشناسی بالینی متخصصدکتر محمدعلی مظاهری

یشهید بهشتدانشگاه -خانواده 

م دانشگاه علواستاد -روانپزشک دکتر فیروزه رییسی ارتقا سواد سالمت جنسی9:45-9:30
پزشکی تهران

دانشگاه استاد -روانپزشک دکتر محمدمهدی قاسمی سواد جنسی و رسانه ملی10-9:45
علوم پزشکی ایران

10:15-10
نقش فضای مجازی در 
مسائل جنسی جوانان

دکتر فریده خلج آبادی 
فراهانی

ار دکتری مطالعات جمعیت دانشی
گروه جمعیت و سالمت موسسه

مطالعات مدیریت جامع و 
تخصصی جمعیت کشور

10:30-10:15
ضرورت آگاهی از سواد 

روانپزشک دکتر منصوره نصیریانسالمت جنسی - طب روان فلوشیپ 
جنسی

پانل نقش سواد سالمت روان و خود مراقبتی مردان
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

10:45-10:30

ده
نن

دا
گر

نقش محیط 
اجتماعی در ارتقاء 
سواد سالمت روانی

مردان

دکتر  احمد حاجبی 
روانپزشک 

استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران

11-10:45
علل عدم پذیرش درمان  در 

مردان
هیات علمی عضو -روانپزشکدکتر ارسیا تقوا

دانشگاه علوم پزشکی آجا

11:15-11
مولفه ها و اهمیت سواد 

سالمت روان
هیات علمی عضو -روانپزشک دکتر مریم طباطبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

11:30-11:15
نقش محیط اجتماعی در 

ارتقاء سواد سالمت روانی 
مردان

استاد-سالمتمتخصص ارتقا یدکتر محمد حسین تقدیس
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

11:45-11:30
خود مراقبتی پسران جوان

و نقش آن در سالمت روان 
مردان

متخصص عفونی دکتر فرشید رضایی

پرسش و پاسخ12-11:45

ن
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ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



(13-16ساعت )1400اسفندماه 3سه شنبه 

177069شناسه آموزش مداوم 

پانل موانع و راهکار های مشارکت اجتماعی مردان در مدیریت حوادث و بالیا

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

13:15-13

ده
نن

دا
گر

ویژگی های مثبت و 
منفی مردان و موانع 

تحقق مشارکت مردان 
در مشارکت های 

اجتماعی شهر

دکتر علی نصیری 

ا و متخصص سالمت در بالی
هیات عضو -هافوریت 

کی علمی دانشگاه علوم پزش
(عج)بقیه الله 

13:30-13:15
ابعاد و مولفه های مدیریت 

(CBDM)بحران جامعه محور 
ر دانشجوی دکتری سالمت ددکتر سمانه میر اسماعیلی

بالیا و فوریت ها 

13:45-13:30
مشارکت مردم در گروه های 

دکتری فرهنگ سازمانی دکتر شاهین مظفریداوطلب شهری

14-13:45
مسئولیت پذیری اجتماعی 

(CSR )ا و متخصص سالمت در بالیدکتر داود پیرانیمردان در بالیا
فوریت ها

14:15-14
ان بررسی تجربه مشارکت مرد

در مدیریت محله  شورایاری 
شهر تهران

دکتری جامعه شناسی دکتر محمدرضا طالبی نژاد
مسایل اجتماعی ایران

14:30-14:15

سازوکارهای جلب و توسعه 
مشارکت پایدار مردان در 
برنامه های مدیریت خطر 
سوانح با توجه به تجربه 

تشکل های مردم نهاد

آقای مهندس حسام الدین 
نراقی 

کارشناس ارشد مدیریت 
منابع انسانی 

پانل نقش سواد سالمت روان و خود مراقبتی مردان

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

14:50-14:30

ده
نن

دا
مولفه های اجتماعی گر

مرتبط با سالمت 
مردان

دکتر ناهید خداکرمی 
متخصص علوم بهداشتی

عضو هیات علمی دانشگاه 
تیعلوم پزشکی شهید بهش

15:10-14:50
رفتارهای ضد اجتماعی و 

کاربران راه
دکتر حمید سوری 

استاد -اپیدمیولوژیست
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

15:30-15:10
ته عوامل اجتماعی موثر بر سک

دکتر بابک زمانی مغزی
متخصص بیماری های مغز و 

هیات علمی عضو -اعصاب
اندانشگاه علوم پزشکی ایر

15:50-15:30
اقماری کاری در مردان و 

چالشهای آن از منظر سالمت 
روان

دکتر سعید گران پی

متخصص اعصاب و روان 
رییس شورای تخصصی 

سالمت روان بهداشت و 
درمان صنعت نفت

پرسش و پاسخ16-15:50

ث  
اد

حو
 و 

ما
رو

، ت
د 

وی
کو

 ، 
ت

الم
س

د 
وا

س
ی 

ها
ه 

نب
ج

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



( بیماری های روانپزشکی ) پانل تاثیر پاندمی بر سالمت روان مردان 

پانل مداخالت غیر دارویی و مشاوره در پاندمی کرونا

ن
دا

مر
در 

ن 
وا

ت ر
الم

س

(9-12ساعت )1400اسفندماه 4چهارشنبه 

177013شناسه آموزش مداوم 

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

9:15-9

ده
نن

دا
اضطراب ، فوبیا و وسواسگر

هدکتر مصطفی حمدیدر پاندمی کرونا
روانپزشک 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

دکتر آزاده مظاهری نااختالالت جنسی در پاندمی کرو9:30-9:15
روانپزشک 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

9:45-9:30
سندروم دلیریوم در پاندمی 

کرونا
دکتر شهاب بنی 

هاشم 

روانپزشک 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

10-9:45
اعتیاد و وابستگی به مواد در 

دکتر علی خردمندپاندمی کرونا 
روانپزشک 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

10:15-10
اختالالت شناختی خفیف در 

پاندمی کرونا
دکتر سمیه 
معتضدیان 

روانپزشک 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

یدکتر علیرضا شمسافسردگی در پاندمی کرونا10:30-10:15
روانپزشک 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

پانل مداخالت غیر دارویی و مشاوره در پاندمی کرونا
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

10:50-10:30

ده
نن

دا
گر

و ۱۹اپیدمی کووید 
ه تشدید نابرابری در بهر

مندی از خدمات سالمت 
روان

لی دکتر فهیمه فتحع
لواسانی

روانشناس بالینی 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

11:10-10:50
مداخالت روانشناختی در سوگ 

ناشی از پاندمی کرونا
دکتر بهروز 
دولتشاهی 

روانشناس بالینی  
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

توانبخشی و سالمت اجتماعی

11:20-11:10
؛ کرونا، خدمات برخط سالمت روان

دستاوردها و چالش ها
دکتر امیر حسین 

جاللی

روانپزشک 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران 

دکتر ربابه نوری مداخله در بحران و کرونا 11:40-11:20
روانشناس بالینی 

عضو عیات علمی دانشگاه خوارزمی

پرسش و پاسخ12-11:40

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



دیدگاه اجتماعی تصادفات جاده ای
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

13:15-13

ده
نن

دا
طرح دیدگاه گر

مصدومین 
تصادفات و عوارض 

جسمانی

دکتر سید جلیل 
حسینی

ارولوژیست فلوشیپ ترمیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

13:30-13:15
دیدگاه مردم مبتال در 

وم دانشگاه علاستاد -اپیدمیولوژیستدکتر حمید سوری تصادفات 
پزشکی شهید بهشتی

13:45-13:30
ز طراحی ، ارتقا و پیشگیری ا

حوادث جاده ای 
دکتر سید تیمور 

جانشین پلیس راهور ناجا حسینی 

14-13:45
نقش جنسیت در  تخلفات

و حوادث رانندگی
دکتر علیرضا 

اسماعیلی

دکتری مدیریت بحران و ترافیک حمل و
نقل عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

انتظامی

14:15-14
راهکارهای مصدومین 
تصادفات در پیشگیری 

حوادث 

دکتر فرزین 
سلیمانزاده 

ارولوژیست فلوشیپ ترمیمی
ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک

تبریز

پرسش و پاسخ14:30-14:15
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(13-16ساعت )1400اسفندماه 4چهارشنبه 
177588شناسه آموزش مداوم 

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

14:50-14:30

ده
نن

دا
نقش سواد سالمتگر

در موفقیت برنامه
های سالمت

ردکتر ملیحه کیانف
کارشناس بهداشت خانوداه 

دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت

15:10-14:50
منابع کسب اطالعات 

سرطان و نقش آنها در 
افزایش سواد سالمت

دکتر داود مهرابی 
دکتری ارتباطات

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی

15:30-15:10
سواد سالمت سازمانی؛ 

نگاهی به شیوه های ارتقای
سواد سالمت

دکتر آزاده سالمی 
دکترای ارتباطات 

پژوهشگر حوزه ارتباطات سالمت  
پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

عی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتمادکتر حبیب راثی اینفودمیک15:50-15:30
دانشگاه عالمه طباطبایی

پرسش و پاسخ16-15:50

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



جنبه های روانی و اجتماعی مشکالت زناشویی : پانل 
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

9:15-9

ده
نن

دا
جنبه های روانی و گر

اجتماعی مشکالت
زناشویی

هیات علمی عضو -روانپزشک ی دکتر عباسعلی ناصح
جمعیت هالل احمر

9:30-9:15
الگو های نقش خانواده 
یایرانی و مشکالت زناشوی

ژاددکتر فرهاد نصرتی ن
هیات علمی عضو -شناسجامعه 

ت دانشگاه علوم توانبخشی و سالم
اجتماعی 

9:45-9:30
خشونت )همسر آزاری 

(زناشویی
دکتر سید حسن 

موسوی چلک
رییس -دکتری مددکاری اجتماعی 

انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

10-9:45
نقش زوج درمانی در 
دکتر حافظ باجغلیمشکالت زناشویی 

دبیر کمیته سالمت-روانپزشک
جنسی انجمن علمی روانپزشکان 

ایران 

10:15-10
نقش روانپزشکی قانونی
ریدکتر سید مهدی صابدر سیر دعاوی زناشویی

هیات علمی عضو -روانپزشک 
سازمان پزشکی قانونی 

پرسش و پاسخ10:30-10:15

پانل پاندمی  و رفتار های پر خطر نوجوانان
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

10:50-10:30

ده
نن

دا
خشونت در کودکانگر

و نوجوانان در 
پاندمی

علمی هیات -پرستاریدکتری دکتر هادی  رنجبر 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

11:10-10:50
اجتماعی-حمایتهای روانی 

هیات-متخصص پزشکی اجتماعی خت دکتر مرتضی ناصر بنوجوانان در پاندمی
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر میترا حکیم یاینترنت و اعتیاد به باز11:30-11:10
شوشتری 

علمی دانشگاه هیات -روانپزشک
علوم پزشکی ایران

11:50-11:30
تشخیص های روانپزشکی

دکتر مهدیه صالحی در پاندمی در نوجوانی

کی تخصص روانپزشفوق -روانپزشک
کودک و نوجوان 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران

پرسش و پاسخ12-11:50
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(9-12ساعت )1400اسفندماه 5پنجشنبه 

177015شناسه آموزش مداوم 

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



پانل سواد سالمت جوانان در حوادث ترافیکی 
تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

13:15-13

ده
نن

دا
درک خطر نوجوانان و گر

جوانان در رابطه با 
حوادث ترافیکی

دکتر یوسف اکبری
شهرستانکی

متخصص سالمت در بالیا و فوریت ها

13:30-13:15

چالش ها و الزامات در سواد 
سالمت جوانان در 

پیشگیری از مصدومیت 
های ترافیکی

دکتر داود خراسانی 
زواره

ز متخصص ارتقای ایمنی و پیشگیری ا
حوادث 

13:45-13:30
ت عوامل موثر بر سواد سالم

نوجوانان و جوانان در رابطه 
با حوادث ترافیکی 

دکتر علیرضا رزاقی
هیات علمی عضو -اپیدمیولوژیست 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

14-13:45
رفتار های ضد اجتماعی 
دکتر حمید سوری جوانان و حوادث ترافیکی

وم دانشگاه علاستاد -اپیدمیولوژیست
پزشکی شهید بهشتی 

14:15-14
عوامل ایجاد کننده حوادث 

ترافیکی در نوجوانان و 
جوانان

متخصص سالمت در بالیا و فوریت هاور دکتر حمید صفر پ

و پاسخپرسش14:30-14:15

پانل تغییر اقلیم بر سالمت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی مردان 

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

14:45-14:30

ده
نن

دا
گر

ر اثرات اغییر اقلیم ب
سالمت جسمی ، 

روانی ، اجتماعی و 
معنوی افراد

ل دکتر محمد اسماعی
مطلق

متخصص اطفال 
استاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رت سرپرست دفتر مدیریت خطر بالیا وزا
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

15-14:45

طوفان های گرد و غبار و 
، اثرات آن بر سالمت مردان
ارائه راهکار برای ارتقا 

وضعیت موجود

دکتر کیومرث الله
بخشی 

متخصص سالمت در بالیا و فوریت ها

ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک
تهران

15:15-15
آسیب پذیری مردان در 

برابر امواج گرمایی
دکتر حمید رضا 

آقاباباییان

متخصص سالمت در بالیا و فوریت ها

ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک
دزفول 

15:30-15:15
ر تغییر اقلیم و اثرات آن ب

سالمت مردان
ی دکتر ساناز سهراب

زاده 

متخصص سالمت در بالیا و فوریت ها

ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک
شهید بهشتی 

پرسش و پاسخ16-15:45
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(13-16ساعت )1400اسفندماه 5پنجشنبه 

177075شناسه آموزش مداوم 

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



پانل مصادیق خشونت در دوران کرونا و پسا کرونا

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

9:15-9

ده
نن

دا
تعریف خشونت و گر

دکتر مریم رسولیانانواع آن
روانپزشک

ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک
ایران

9:35-9:15
علل روانشناختی رفتارهای

خشونت آمیز
دکتر شبنم نوحه 

سرا

روانپزشک
ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک

ایران

9:55-9:35
روند : خشونت خانگی

تغییرات دو دهه اخیر
دکتر امیرحسین 

جاللی

روانپزشک
ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک

ایران

عفت الساداتدکتر روابط جنسی خشونت آمیز10:15-9:55
خویییمرقات

متخصص سالمت جنسی 
عضو دانشگاه علوم پزشکی ایران

پرسش و پاسخ10:30-10:15

(همکاری هنرمندان و اصحاب رسانه ) پانل نقش رسانه در سالمت روان مردان 

تخصصنام و نام خانوادگيعنوان سخنرانيساعت اجرا

10:50-10:30

ده
نن

دا
گر

نقش اینفودمی در 
آسیب به سالمت 

روان مردان در 
زیست کرونا و پسا 

کرونا

د دکتر صدیقه اعتما
سعید 

متخصص اطفال
MPH رسانه

ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک
ایران

11:10-10:50
نقش رسانه در سالمت 

دکتری روانشناسی سالمت دکتر مهدی جعفری مردان

11:30-11:10
نقش رسانه در بیماری های

دکتر فربد فداییروان تنی در مردان
روانپزشک 

تی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیس
و توانبخشی

11:50-11:30
چگونه پسران و مردان 

اطالعات جنسی را کسب می
کنند؟

دکتر شهرام خرازیها

پزشک عمومی
MPH بهداشت روان و اعتیاد

ت رییس گروه سالمت روان معاونت بهداش
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پرسش و پاسخ12-11:50
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(9-12ساعت )1400اسفندماه 6جمعه 

177028شناسه آموزش مداوم 

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



پانل آمادگی کودکان و نوجوانان و آموزش پذیری در حوادث و بالیا

تخصصنام و نام خانوادگي عنوان سخنرانيساعت اجرا

13:20-13

ده
نن

دا
گر

تاثیر آموزش بر 
میزان درک خطر هر 
دو جنس در کودکان

و نوجوانان

دکتر غالمرضا 
معصومی 

متخصص طب اورژانس 
ی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشک

ایران 

13:40-13:20

وضعیت اپیدمیولوژیک و
بر تاثیرات حوادث ترافیکی

ه کودکان و نوجوانان با نگا
به هر دو جنس

دکتر همایون 
صادقی بازرگانی

اپیدمیولوژیست 
رییس پژوهشکده مدیریت سالمت و 

ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز 

14-13:40
ا تاثیر و چالشهای مواجهه ب

در کودکان و ۱۹کووید 
نوجوانان

ر دکتر شباهنگ جعف
نژاد

متخصص طب اورژانس
کی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزش

ایران 

14:20-14
ر تاثیرات تغییر اقلیم ب

دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و دکتر آرزو دهقانیسالمت کودکان
فوریتها

پاسخپرسش و14:30-14:20

پانل سالمت جنسی در شرایط حوادث و بالیا 

تخصصنام و نام خانوادگيعنوان سخنرانيساعت اجرا

14:50-14:30

ده
نن

دا
سالمت جنسی در گر

مردان و آوارگان
د دکتر عباس استا

تقی زاده 

هامتخصص سالمت در بالیا و فوریت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

15:10-14:50
خشونت جنسی در دوران 

کووید
دکتر آرزو یاری 

هامتخصص سالمت در بالیا و فوریت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان

15:30-15:10
در GBVمداخله در کاهش 
کمپ ها

دکتر مرجان 
دلخوش

هامتخصص سالمت در بالیا و فوریت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

15:50-15:30
شیوع خشونت های جنسی در
مردان در زمان بالیا و حوادث

دکتر لیال کوچکی
نژاد 

دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و 
فوریتها

پرسش و پاسخ16-15:50
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(13-16ساعت )1400اسفندماه 6جمعه 

177406شناسه آموزش مداوم 

ششمین کنگره سالمت مردان 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری



مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

و ( فرد فعال علمی در کشور80)هیئت علمی کنگره و اساتید سخنران 

ته در هفمنتظر دیدار شما همکاران شما در مرکز تحقیقات سالمت مردان ، 

. سالمت مردان در این کنگره می باشند


