برنامه نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و دومین همایش ملی سواد سالمت
روز اول کنگره یکشنبه 97/8/27
سالن همایش
عنوان

ساعت

تالوت قرآن کریم

8:10-8:00

سرود ملی

8:20-8:10

بیان خیرمقدم از سوی رئیس محترم کنگره

8:30-8:20

بیان اهداف توسط دبیر محترم علمی کنگره

8:40-8:30

سخنرانی قائم مقام محترم رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه

9:00-8:40

سخنرانی سرپرست محترم دفتر آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت وزارت بهداشت

9:10-9:00

نماهنگ

9:20-9:10

سخنرانی رئیس محترم دانشگاه

9:30-9:20

سخنرانی شهردار محترم مشهد

9:40-9:30

سخنرانی معاون محترم سیاسی اجتماعی و رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
خراسانرضوی
پذیرایی

10:15-9:40

بازدید از پوسترها
سخنرانی:

11:00-10:15

 Prof. Anthony Jormاز دانشگاه ملبورن استرالیا
برگزاری نماز جماعت

11:30-11:00

سالن شماره 1
13:00-11:30

مناظره (فوروم) با عنوان " شادکامی جامعه :یک رویکرد ارتقائ سالمت"

هماهنگ کننده مناظره :دکتر بابک معینی
اعضای مناظره :حجه االسالم دکتر مهدی ابراهیمی ،دکتر محمد تاجفرد ،دکتر علی تقی پور ،دکتر عباس جوادی ،آقای سید
حمید حسینی ،دکتر علی رمضانخانی ،دکتر سعید صالح ،حجهاالسالم دکتر سید محمود طباطبایی ،آقای جعفر مروارید ،دکتر
ایرج وثوق
سالن شماره 2
13:00-11:30

مناظره (فوروم) با عنوان "مسئولیت پذیری در ارتقائ سالمت"

هماهنگ کننده مناظره :دکتر محمدحسین کاوه
اعضای مناظره :دکتر حامد برکاتی ،دکتر علیرضا حیدرنیا ،دکتر حاجی مجتهد ،دکتر محبوبه خرسندی ،خانم دکتر مجید
رضائی راد ،دکتر ایرج ضاربان ،دکتر جواد عابدینی ،دکتر فضل اله غفرانی پور ،دکتر تورج همتی ،دکتر اکرم کریمی
شاهنجرینی ،دکتر محمدمهدی گلمکانی ،دکتر محمدرضا میری ،دکتر مهدی مشکی ،خانم سیده زینب هاشمی
14:00-13:00

ناهار

روز دوم کنگره دو شنبه 97/8/28
سالن شماره 1
ساعت

عنوان

8:10-8:00

تالوت قرآن کریم

9:30-8:10

مناظره (فوروم) با عنوان "کارکردها و تجربیات موفق در برنامه های ارتقائ سالمت"

هماهنگ کننده مناظره :دکتر محمد حسین تقدیسی
اعضای مناظره :دکترالهوردیپور ،دکتر علیرضا حیدرنیا ،دکتر هرمز سنایی نسب ،دکتر داوود شجاعی زاده ،دکتر علی
رمضانخانی ،دکتر نسرین روزبهانی ،دکتر غفرانی پور ،دکتر محمد کمالی ،دکتر سیدسعید مظلومی ،دکتر شمس الدین
نیکنامی ،محمدمهدی هزاوهای
سالن شماره 2
9:30-8:10

مناظره (فوروم) با عنوان "فرصتها و موانع مشارکت در برنامه های ارتقائ سالمت"

هماهنگ کننده مناظره :دکتر میترا مودی
اعضای مناظره :دکتر محمد اعتضادرضوی ،دکتر حمید اله وردی پور ،دکتر سید مجتبی احمدی ،دکتر تیمور آقاموالیی،
دکتر محسن شمس ،خانم فاطمه خلیلی ،خانم مهندس راضیه علیرضایی ،دکتر زینب غضنفری ،دکتر محمد کمالی ،دکتر
فیروزه مصطفوی ،دکتر مسعود مطلبی قاین ،دکتر آزیتا نوروزی
10:00-9:30

پذیرایی

11:00-10:00

بازدید از پوسترها

11:30-11:00

برگزاری نماز جماعت
سالن شماره 1

13:00-11:30

مناظره (فوروم) با عنوان " فرصت ها و موانع اجتماعی شدن سالمت"

هماهنگ کننده مناظره :دکتر عبدالرضا شقاقی
اعضای مناظره :دکتر سید هادی ایازی ،دکتر هادی بختیاری ،دکتر محمدحسین تقدیسی ،دکتر رضا توکلی ،دکتر محمود
ثمینی ،دکتر فرشته سلجوقی ،دکتر غالمحسین خدایی ،دکتر محمد دهقانی ،دکتر ربیع اهلل فرمانبر ،دکتر مهدی قلیان اول،
دکتر مریم مظاهری ،دکتر سید سعید مظلومی ،دکتر شمس الدین نیکنامی
14:00-13:00

ناهار

روز سوم کنگره سه شنبه 97/8/29
سالن شماره 1
ساعت

عنوان

8:10-8:00

تالوت قرآن کریم

8:10-9:30

مناظره (فوروم) با عنوان "سواد سالمت و مراکز ارتقائ دهنده سالمت"

هماهنگ کننده مناظره  :دکتر حمیدرضا محدث حکاک
اعضای مناظره :دکتر فرخنده امین شکروی ،دکتر محمدحسن اعلمی ،دکتر نوشین پیمان ،دکتر محمود شبستری ،دکتر
مهناز صلحی ،دکتر قاسم علی خدابنده ،دکتر طاهره دهداری ،دکتر فرشته زمانی ،دکتر سیدکاظم فرهمند ،دکتر مهتاب
معظمی ،دکتر محمدمهدی هزاوه ای
سالن شماره 2
8:10-9:30

مناظره (فوروم) با عنوان "ارتقائ سبک زندگی سالم"

هماهنگ کننده مناظره  :دکتر صدیقه سادات طوافیان
اعضای مناظره :دکتر احمدعلی اسالمی ،دکتر حمیدرضا پوریوسف ،دکتر زهرا جلیلی ،دکتر مجید جعفرنژاد ،دکتر مهدی
خانکالبی ،دکتر علی رمضانخانی ،دکتر هرمز سنایی نسب ،دکتر داوود شجاعی زاده ،دکتر محمد صفریان ،دکتر محتشم
غفاری ،دکتر محمدعلی مروتی ،دکتر محمد واحدیان
9:30 -10:00

پذیرایی

10:00-11:00

بازدید از پوسترها

11:00-11:30

برگزاری نماز جماعت
سالن همایش
برنامه اختتامیه کنگره

11:30-13:00

اجرای موسیقی سنتی
(گزارش قطعنامه کنگره ،دکتر محمد حسین تقدیسی ،رئیس انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت)

13:00-14:00

ناهار

