
 

 

 برنامه همایش 

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health1 :اتاق مجازی    : صبح      8/99/ 02سه شنبه  زمان: 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

 افتتاحیه

 

 -تالوت قران مجید 8الی 51/8

اعالم  -سرود ملی

 برنامه

 مجری و قاری مهندس مصطفی صالحی

 

 دبیر علمی همایش دکتر مریم مقیمیان خوش آمدگویی  51/8الی  03/8

  ریاست محترم دانشگاه دکتر امیررضا نقش بیانیه آغازین 03/8الی  51/8

 رئیس همایش 

گزارشی از عملکرد  51/8الی  9

 در بحران کرونازاجا ن

دکتر سرهنگ غالمحسین 

 سلیمانی

فرمانده مرکز بهینه سازی بازسازی و 

 ساخت قطعات شهید زرهرن نزاجا

چالشهای پرستاری در  9الی 55 پنل

بحران کرونا و  

راهکارهای برون رفت 

 از آن

دکتر احمدرضا یزدان 

 نیک

 دکتر مهرداد آذربرزین

 

 نصرآبادی طاهرهدکتر 

 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت

 

 دکتر احمد نجاتیان

 

 لیال عظیمیدکتر 

 

 شیما صفازاده دکتر

 

 میرزا بیگیمحمد دکتر 

 دانشکده پرستاری و مامایی معاون آموزشی

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 علوم پزشکی مدیرکل آموزش و پژوهش 

 استان اصفهان

دانشگاه ازاد اسالمی و ر.یس  مدیر پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی واحد پزشکی 

 تهران

س دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ر.ی

 علوم پزشکی تهران
 خدمات و سالمت ارتقای اسبق دفتر مدیرکل

 پرستاری معاونت بالینی
 های سرمایه بهبود و سازی توانمند کل مدیر

 پرستاری معاونت انسانی
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 رئیس کل سازمان نظام پرستاری 

سامانه مراقبت از راه  55الی 51 رونمایی

دور پیگیری بیماران  

ترخیص شده مبتال به 

 کرونا

 دکتر مریم مقمییان

 

 دکتر اکبر نبی اللهی

رئیس مرکز تحقیقات توسعه علوم 

 پرستاری و مامایی 

 ر.ئیس مرکز تحقیقات مه داده

 خاتمه برنامه های صبح روز اول

 



 

 

 ) حوزه های علوم پزشکی(برنامه همایش 

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health1 :اتاق مجازی              عصر   8/99/ 02سه شنبه  زمان: 

 دکتر مریم مقیمیان -دکتر مینا جوزی ناظرین جلسه:                                  دکتر مهرداد آذربرزینمسئول جلسه: 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

اعالم  -تالوت قران مجید 50-51/50 آغازین

 برنامه

 مجری و قاری مهندس مصطفی صالحی

 

 سخنرانی

 

همگرایی فناوری ها و  آینده  51/50الی 13/50

 علوم پزشکی و سالمت

 دکتر محمد حسینی مقدم

 دکتر مریم صنیع اجالل

استادیار  موسسه 

اجتماعی و   مطالعات

 وزارت علوم فرهنگی

عضو مرکز تحقیقات 

علمی سیاست های 

 کشور

ارائه مقاله 

 آنالین

اداره  شیرخواران متولد شده از  13/50الی  53/55

مادران مبتال یا مشکوک به 

 کووید 

 سخنران شادی گلی

اضطراب کرونا و رفتار های  53/55الی  03/55

مراقبتی در پرستاران بخش 

 های کرونا : جنوب شرق ایران

 سخنران ندا اسدی

 پخش کلیپ 03/55الی  51 استراحت 

ارائه مقاله 

 آنالین

سبک زندگی جدید در دوران  51الی 13/51

کرونا و پسا کرونا مبتنی بر 

 دانش بین رشته ای

 سخنران عرفان هدایی

نیازسنجی سرفصل های درس  13/51الی 53/51

برای رشته های  59کووید 

 علوم پزشکی

 اکبر بابائی حیدرآبادی

 

 سخنران

رسانه های  سالمندی و 53/51الی 51

اجتماعی در پاندمی کرونا 

 ویروس

 سخنران راضیه امینی

 خاتمه برنامه های صبح روز دوم

 

 



 

 

 ) حوزه های علوم فنی و مهندسی(برنامه همایش 

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health2 :اتاق مجازی           عصر   8/99/ 02سه شنبه  زمان: 

 دکتر شروان فکری ارشاد -دکتر سید محمد علی زنجانی ناظرین جلسه:      بهرنگ برکتین   دکتر مسئول جلسه: 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

مهندس مصطفی  اعالم برنامه -تالوت قران مجید 51/50-03/50 آغازین

 صالحی

مجری و 

 قاری

 

ارائه مقاله 

 آنالین 

یکی الکترونتأثیر ویروس کرونا بر بحران زباله های  03/50الی 13/50

 و راه های مقابله با آن

سامان مدنیان 

 محمدی

 سخنران

رسان های خدمتبهسازی مسیر حرکت ربات 13/50الی  53/55

هوشمند با ویژگی سازگاری اجتماعی برای کمک 

 به افراد سالمند در شرایط پاندمیک کرونا

 سخنران سعیدی حسین

محتوایی متن و بازیابی مروری بر خالصه سازی  53/55الی  03/55

 59اطالعات با تمرکز برمتون کووید 

 سخنران مرجان صمدی

 پخش کلیپ 03/55الی  51 استراحت 

ارائه مقاله 

 آنالین 

بندی بیماری ریه بوسیله شبکه و طبقهتشخیص  51الی 13/51

عصبی پرسپترون چندالیه براساس تصاویر سی 

 تی اسکن

 سخنران محمدرضا فاضل

کاربرد شبکه های اقتضایی پروازی در ارائه  13/51الی 53/51

 COVID-19خدمات نوین و سریع به بیماران 

 سخنران الناز خان محمدی

 خاتمه برنامه های عصر روز اول

 

 

 

 

 

 



 

 

 کارگاههابرنامه 

          عصر   8/99/ 02سه شنبه  زمان: 

 

 کارگاهآدرس اتاق مجازی  سمت ارائه دهنده ساعت عنوان کارگاه
حرکات اصالحی تنفسی در 

 59-بیماران مبتال به کووید

خانم شهناز  50الی51

 زمانی

کارشناس ارشد حرکات 

  اصالحی

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop1 

مدلسازی و  شناسایی 

خطرات بهداشتی مرتبط با 

با  59-بیماری کووید

  استفاده از نرم افزار پاپیونی

دکتر آقای  50الی51

فرهام امین 

 شرعی

عضو هیات علمی 

 دانشگاه و مشاور صنعت

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) حوزه های علوم پزشکی(برنامه همایش 

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health1 :اتاق مجازی         صبح 8/99/ 02چهارشنبه   زمان:

 دکتر مهرداد آذربرزین -شادی گلیدکتر  ناظرین جلسه:                    راضیه امینی          دکتر مسئول جلسه: 
 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

سرود  -تالوت قران مجید 51/8الی 03/8 آغازین

 اعالم برنامه -ملی

مهندس مصطفی 

 صالحی

 مجری و قاری

چالشهای پزشکی در  03/8الی 53 پنل

کرونا و  راهکارهای بحران 

 برون رفت از آن

 دکتر آرش قدوسی

 

 

 

 لیدریک دکتر بهروز 

 دکتر رضا فدایی 

 

 دکتر سعید عباسی

متخصص پزشکی قانونی، معاون علوم 

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان 

اصفهان، معاون آموزش و پژوهش 

 سازمان نظام پزشکی

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

مسئول بیماریهای واگیر معاونت 

 بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

 ، درمانگر نمونه کرونا ICUفوق تخصص

 پخش کلیپ 53الی 03/53 استراحت

ارائه مقاله 

 آنالین 

 

الی  13/53

03/53 

کورکومین به عنوان مکمل 

: مروری 59-درمان کووید

 بر مکانیسم ها

 سخنران بهارک مرادی

الی  53/55

13/53 

اثت و تنوع نقش ور

-دژنتیکی در پاندمی کووی

59 

 سخنران پگاه خاکساری

الی  03/55

53/55 

قرنطینه ناشی از کرونا بر 

 خشونت خانگی

 سخنران مریم فتحی

الی  13/55

03/55 

بررسی پیامدهای بارداری 

در زنان مبتال به عفونت 

 : مطالعه مروری59کووید 

 سخنران مرجان گلی

ارائه مجازی 

آفالین و  ارائه 

 پوستر 

 Health-corona.iaun.ac.ir/users/virtualpresent.php 53الی  13/55

 

 خاتمه برنامه های صبح روز دوم

 

 



 

 

 برنامه همایش 

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health2 :اتاق مجازی              صبح 8/99/ 02چهارشنبه   زمان:

 سمت دهنده ارائه محتوا ساعت برنامه

اعالم  -سرود ملی -تالوت قران مجید 03/8الی 51/8 آغازین

 برنامه

مهندس مصطفی  

 صالحی

 مجری و قاری

 

 دکتر ناصر خانی کسب و کارها در بحران کرونا 03/8الی53 پنل

 

 

 دکتر شیدا جبل عاملی

 

سید امیر حسین میر 

 باقری

عضو هیات علمی دانشگاه، 

مشاور استراتژی و رهبری 

 کسب و کار

عضو هیات علمی دانشگاه، 

 مشاور و رواندرمانگر

استراتژیست و تحلیلگر 

مدیریت و بهره وری کسب و 

 کارها

 پخش کلیپ 53الی 03/53 استراحت

مسئول برگزاری: دکتر احسان  ارائه آثار و داوری تغییرات کسب و کارها پس از کرونا 03/53الی  51 مسابقه

 روحانی

 صبح روز دوم خاتمه برنامه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 معماری و شهرسازی( -)حوزه های هنربرنامه همایش

 lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health3 :اتاق مجازی             صبح 8/99/ 02چهارشنبه   زمان:

 لناز مرتضاییادکتر  ناظرین جلسه:                              دکتر الهام ناظمیمسئول جلسه: 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

شروع 

 برنامه 

اعالم  -سرود ملی -تالوت قران مجید 03/8الی 51/8

 برنامه

مهندس مصطفی  

 صالحی

 مجری و قاری

رئیس مرکز تحقیقات  دکتر الهام ناظمی خوشامدگویی 51/8الی  9 آغازین

افقهای نوین معماری و 

 شهرسازی

مکان های  الزامات و داللتهای تمهید 9الی 53 سخنرانی

همگانی و نیمه همگانی جدید در عصر 

 کرونا و پساکرونا

 دکتر  مصطفی بهزادفر

 

رئیس دانشکده معماری 

و  شهرسازی دانشگاه 

 علم و صنعت 

 پخش کلیپ 53الی 03/53 استراحت

ارائه مقاله 

 آنالین 

الی  13/53

03/53 

شناسایی و ارائه برخی ظرفیت های 

مدیریت راهبردی شهرهای اسالمی در 

 59-بحران کووید

 سخنران وجیهه کرداریان

53/55 

 13/53الی

کرونا ویروس در جهان:تجارب و 

سیاست ها در حوزه های زیست 

محیطی،حمل نقل و طراحی شهری در 

 مواجهه با ویروس کرونا

 سخنران مائده سامانی

الی  03/55

53/55 

بررسی شاخص های تاب اوری شهری 

پاندامیک با هنگام بروز بیماری های 

تاکید بر ویروس کرونا از منظر پدافند 

غیر عامل)مورد مطالعه بیمارستان های 

 منتخب(

 سخنران حمیدرضا عسگری

ارائه 

مجازی 

آفالین و  

 ارائه پوستر 

 Health-corona.iaun.ac.ir/users/virtualpresent.php 03/53الی  51

 

 خاتمه برنامه های صبح روز دوم



 

 

 

 کارگاههابرنامه 

         صبح   8/99/ 02چهارشنبه  زمان: 

 

 آدرس اتاق مجازی کارگاه سمت ارائه دهنده ساعت عنوان کارگاه
گردشگری در 

 پساکرونا 

 -کارآفرین برتر گردشگری دکتر فریبا یوسفی 53الی51

ن دانشگاه علمی معاو

 کاربردی

 

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )حوزه های علوم انسانی(برنامه همایش 

  health1-lms.iaun.ac.ir/ch/corona:اتاق مجازی               عصر 8/99/ 02چهارشنبه   زمان:

 دکتر حمید زاهدی -شیدا جبل عاملیدکتر  ناظرین جلسه:                     دکتر مینا مستحفضیانمسئول جلسه: 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

 مجری و قاری مهندس مصطفی صالحی  اعالم برنامه -تالوت قران مجید 51/50-03/50 آغازین

ارائه مقاله 

 آنالین 

تمرین های ورزشی کارآمد برای تقویت  03/50الی 13/50

:  59 –ریه در طی شیوع بیماری کووید 

 مطالعه مروری

 سخنران لیال شاه محمدیان

بررسی فعالیت فیزیکی، و شاخص توده  13/50الی  53/55

 بدن در دوران پاندمیک کرونا

 سخنران الهام افتخاری

مسئولیت کیفری  ناقلین ویروس کرونا در  53/55الی  03/55

مبتال ساختن دیگران با نگاهی به قوانین 

 ایران

 سخنران روشنفرحناز سحاب 

 پخش کلیپ 03/55الی  51 استراحت 

ارائه مقاله 

 آنالین 

 59-پیامدهای روانشناختی اپیدمی کویید  51الی 13/51

 در کودکان : مرور سیستماتیک

 سخنران ندا اسدی

ارائه مجازی 

آفالین و  

 ارائه پوستر 

 Health-corona.iaun.ac.ir/users/virtualpresent.php 03/50الی  13/51

 

معاون محترم  دکنر مهدی رفیعی قرائت بیانیه پایانی همایش  02/24الی  54/24 اختتامیه

پژوهشی دانشگاه 

 نایب رئیس همایش

 

 

 

 

 

https://lms.iaun.ac.ir/ch/corona-health1


 

 

 

 کارگاههابرنامه 

          عصر   8/99/ 02شنبه  چهارزمان: 

ارائه  ساعت عنوان کارگاه

 دهنده

 آدرس اتاق مجازی کارگاه سمت

مدیریت استرس  در 

دوره کرونا و  

 پساکرونا 

 دکتر شیدا  50الی55

 جبل عاملی

عضو هیات علمی 

دانشگاه، مشاور و 

 رواندرمانگر

 

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop4 

کمک به کسب و  

 کارها  در 

باز افرینی مدل کسب 

 و  کار خود

 دکتر ناصر  50الی  03/55

 خانی

عضو هیات علمی 

دانشگاه، مشاور 

استراتژی حوزه 

 کسب و کار

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop5 

دکتر حمید  03/55الی51  تکنولوژی و کرونا

 محمودیان

عضو هیات علمی 

دانشگاه و عضو 

انجمن صنفی 

 مهندسی پزشکی 

lms.iaun.ac.ir/ch/coronahealth-

workshop6 

 

 


