تِ ًام خذا

داًشگبُ علَم پششکی شْیذ بْشتی

سویٌبر "تحَالت جْبًی در حَسُ سالهت عوَهی"
ٍ کبربست بَهی گشارشْبی جْبًی سالهت
 42تب  42تیزهبُ 9317
اّذاف بزًبهِ:
گضاسؽ ّای جْاًی ػالهت با بیاى تجشبیات کـَسّا دس صهیٌِ ّای هختلف ػالهت ،هٌبعی ػَدهٌذ بشای ػیاػتگزاساى ػالهت
دس کلیِ کـَسّا هی باؿٌذ .ایي گضاسؿْا هعوَال حاصل ًظش کاسؿٌاػاًی اص ػشاػش دًیا ٍ حاٍی اطالعات بشٍص ٍ اسصؿوٌذ دس ّش
حیطِ ػالهت هی باؿٌذ .با تَجِ بِ ظشفیت قابل هالحظِ صاحبٌظشاى حَصُ ػالهت عوَهی ( )Public Healthدس داًـگاُ
ؿْیذ بْـتیّ ،ذف بشًاهِ حاضش ،بشسػی گضاسؿات جْاًی هٌتـش ؿذُ دس دُ ػال اخیش ٍ دسیافت ًظشات هتخصصیي دس ایي
صهیٌِ هی باؿذ .دس کٌاس آى ،گشدّن آیی صاحبٌظشاى حَصُ ػالهت عوَهی ،فشصتی بشای تبادل ًظش ٍ استقای ّوکاسیْای
هـتشک دس آیٌذُ هی باؿذ.
بزًبهِ سویٌبر :رٍس اٍل (یک شٌبِ 42 :تیز هبُ )9317
سهبى

هسئَل

عٌَاى بزًبهِ

 7/03تا 7/54

ثثت ًام -تالٍت قزآى -خیز هقذم

 7/54تا 8/03

عخٌزاًی (اّذاف تزًاهِ ٍ اًتظارات اس تخؼ عالهت ػوَهی)

دتیز ػلوی تزًاهِ (دکتز کاهثیش ػثاچی سادُ)

عخٌزاًی رییظ تزًاهِ ( کارکزد گزٍُ ّای هزتثظ تا عالهت ػوَهی

رییظ تزًاهِ (دکتز هحوذ رضا عْزاتی)

 8/03تا 9
 9تا 9/54
 9/54تا 9/03

 9/03تا 9/54

داًؾگاُ)
عخٌزاًی تا هَضَع " اًتظارات ریاعت داًؾگاُ اس هتخصصیي حَسُ

رییظ هحتزم داًؾگاُ (دکتز هحوذ آقاجاًی)

عالهت ػوَهی"
عخٌزاًی تا "تؼاهل هتخصصیي حَسُ عالهت ػوَهی ٍ تخؼ ّای

هؼاٍى هحتزم تْذاؽتی داًؾگاُ (دکتز ؽٌْام

اجزایی (ٍضؼیت حاضز ،چالؼ ّا ،هغیز آیٌذُ)

ػزؽی)

دریافت ًظزات حاضزاى در هَرد تحَالت جْاًی در حَسُ عالهت ػوَهی

حاضزاى

ٍ ٍضؼیت حاضز تؼاهل ٍ ارتثاط تیي تخؼ آکادهیک ٍ اجزایی حَسُ
عالهت ػوَهی در داًؾگاُ
سخٌزاًی ( 33دقیقِ)

 9/54تا 53/54
پبًل اٍل
(بیوبریْبی غیز
ٍاگیز)

 53/54تا 55/33

اعضبی پبًل:



گشارش جْبًی بیوبریْبی غیز ٍاگیز ( :)4392دکتز داٍٍد خلیلی



گشارش جْبًی سزعبى ( : )4392دکتز علی اصغز کزاهتی

تیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْایتَهی تزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 11 :دقیقِ
-پاعخ تِ عَاالت حاضزاى 11 :دقیقِ

استزاحت ٍ پذیزایی

دکتز کَرٍش اعتوبد (اپیذهیَلَطیؼت -داًـکذُ
بْذاؿت)
دکتش آسؽ قٌبشیاى (پظٍّـکذُ غذد)
دکتش هحوذسضا ػشباصی (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش پشٍیي یاٍسی (داًـکذُ پضؿکی)
دکتش هحوذ علی حیذسًیا (داًـکذُ پضؿکی)
دکتش علیشضا هَػَی جشاحی (داًـکذُ پضؿکی)

سخٌزاًی 23 :دقیقِ

اعضبی پبًل:

 -گشارش جْبًی سالهت شْزی ( :)4392()Urban Healthدکتز

دکتز کتبیَى جْبًگیزی (داًـیاس هذیشیت
خذهات بْذاؿتی ٍ دسهاًی -سییغ داًـکذُ ػالهت
ایوٌی ٍ هحیط صیؼت)
دکتش احوذ سضا یضداًبخؾ (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش ػعیذ هتصذی (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش هحوذسضا هؼعَدی ًظاد (داًـکذُ بْذاؿت)
هٌْذع هجیذ تاجیک (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتشغضالِ هٌظوی تْشاًی (داًـکذُ ػالهت ایوٌی
هحیط صیؼت)
دکتز عاًاس عْزاتی سادُ (داًـکذُ ػالهت ایوٌی
هحیط صیؼت)

سیذًبدعلی علَی (داًشیبر بْذاشت هحیظ داًشکذُ بْذاشت)

 55/33تا 51/54
پبًل (سالهت
هحیظ ٍ اجتوبعی
ٍ هذیزیت بالیب)

گشارش جْبًی بالیب ( :)4392دکتز علَیسالهت آة ( : )4397دکتز علَیتیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْای تَهی
تزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 33 :دقیقِ
پاعخ تِ عَاالت ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

اقبهِ ی ًوبس ٍ صزف ًبّبر

 51/54تا 50/03

 50/03تا 55/03
پبًل هذیزیت
اعالعبت سالهت)

 55/03تا 51
پبًل (رفتبرّبی
خغزسای
سالهت)

سخٌزاًی ( 33دقیقِ):

اعضبی پبًل:

-گشارش جْبًی اعالعبت سالهت ( :)4397دکتز ایبد بْبدری هٌفزد

دکتز هحوذ رضب سْزابی (اػتاد پضؿکی

-گشارش جْبًی خغزات سالهت ( : )4331دکتز ایبد بْبدری هٌفزد

اجتواعی – داًـکذُ پضؿکی)
دکتش حویذ علَی هجذ (داًـکذُ پیشاپضؿکی)
دکتش پشٍاًِ هَػَی (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش یذا ..هحشابی (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش علیشضا ابذی (داًـکذُ پضؿکی)
دکتش پیغام حیذسپَس ( داًـکذُ اهَصؽ پضؿکی)
دکتش ارى اهلل آرسگـب (داًـکذُ پضؿکی)

سخٌزاًی ( 23دقیقِ):

اعضبی پبًل:

 -گشارش جْبًی دخبًیبت ( :)4397دکتز غالهزضب حیذری

دکتز غالهزضب حیذری (اپیذهیَلَطیؼت -

 -گشارش جْبًی سَ هصزف الکل ٍ سالهت( :)4392دکتز کبهبیش

 -MPHهشکض تحقیقات پیـگیشی ٍ کٌتشل

عببچی سادُ

دخاًیات)
دکتش فاطوِ سخـاًی (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش ًؼتشى کـاسٍص (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش ؿشیف تشکوي ًظاد (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش آسصٍ ابي احوذی (داًـکذُ دًذاًپضؿکی)

تیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْایتَهی تزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 11 :دقیقِ
-تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

تیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْایتَهی تزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 23:دقیقِ
-تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

 51تا 51/54
 51/54تا 57/03

استزاحت ٍ پذیزایی

تیاى پتاًغیل ّا ،تجارب ٍ پزٍصُ ّای هْن گزٍُ ّا  ،هزاکش ٍ
داًؾکذُ ّای ؽزکت کٌٌذُ در عویٌار در جْت اعتفادُ اس دادُ
ّای جذیذ جْاًی حَسُ عالهت ػوَهی

دکتز کاهثیش ػثاچی سادُ

بزًبهِ سویٌبر :رٍس دٍم ( :دٍشٌبِ 42 :تیز هبُ )9317
سهبى
 8تا 8/54
 8/54تا 8:54

هَضَعبت
تالٍت قزآى -خیز هقذم
پزعؼ ٍ پاعخ ٍ جوغ تٌذی هثاحث رٍس اٍل

دبیز علوی بزًبهِ

سخٌزاًی 22 :دقیقِ

اعضبی پبًل:

 -گشارش جْبًی ایوٌی جبدُ ای ( :)4392دکتز کبهبیش عببچی سادُ

دکتز حویذ سَری (اػتاد اپیذهیَلَطی –
داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش داٍٍد خشاػاًی صٍاسُ (داًـکذُ ػالهت
ایوٌی هحیط صیؼت)
دکتش هـیاًِ حذادی (هشکض تحقیقات استقای
ایوٌی)
دکتش ػعیذ ّاؿوی ًظشی (داًـکذُ بْذاؿت)
دکتش هَػی جباسی(داًـکذُ ػالهت ایوٌی
هحیط صیؼت)

 -گشارش پیشگیزی اس خشًَت ( : )4392دکتز کبهبیش عببچی سادُ

 8:54تا 53
پبًل آسیبْب ٍ
سَاًح

هسئَل

تیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْای تَهیتزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 11 :دقیقِ
-تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

اعضبی پبًل:
سخٌزاًی 33 :دقیقِ

 53تا 55
پبًل سالهت
خبًَادُ

 گشارش جْبًی سالهت هبدراى( :)4392دکتز ًزگس هلیح (هتخصصپششکی اجتوبعی)
 گشارش جْبًی خشًَت علیِ سًبى ( : )4393دکتز ًزگس هلیحتیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْای تَهیتزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 11 :دقیقِ
-تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

 55تا 55/54

 55/54تا 51/54
پبًل بیوبریْبی
غیز ٍاگیز

استزاحت ٍ پذیزایی

سخٌزاًی (23دقیقِ)

اعضبی پبًل:

-گشارش جْبًی سل ( :)4392دکتز رضب شکزریش

دکتز رهضبًخبًی (استبد بْذاشت)
دکتشهعصَهِ ػیوبش (داًـکذُ پشػتاسی
هاهایی)
دکتش کاهبیض ًعوتی (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش ًعوت ا ..هحوذی ًیا (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش پیام طبشػی (بیواسػتاى هؼیح
داًـَسی)

گشارش جْبًی هبالریب ( :)4392دکتز اَّرا احوذیگشارش جْبًی ایذس ( : )4394دکتز شکزریشتیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْای تَهیتزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 33 :دقیقِ
-تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

اقبهِ ی ًوبس ٍ صزف ًبّبر

 51/54تا 50/03

دکتز حَریِ شوشیزی هیالًی (-MPH
هتخصص صًاى -داًـکذُ پضؿکی)
دکتش هعصَهِ فالحیاى (بیواسػتاى طالقاًی)
دکتشهشین سػَلی (داًـکذُ پشػتاسی هاهایی)
دکتش صّشُ کـاٍسص (داًـکذُ پشػتاسی هاهایی)
دکتش فشصاًِ پاصًذُ (داًـکذُ پشػتاسی هاهایی)
دکتش ّذیِ سیاضی (داًـکذُ پشػتاسی هاهایی)
دکتش اهیش علی فشیذًٍفش (هعاًٍت بْذاؿتی)
دکتش فشًاص اّذایی ًٍذ (هعاًٍت بْذاؿتی)

سخٌزاًی 23 :دقیقِ

اعضبی پبًل:

 -گشارش جْبًی سالهت رٍاى ( :)4399دکتز هزین هحسٌی (هتخصص

دکتز جویلِ هحتشوی (دکتزای پزعتاری-

پششکی اجتوبعی)

عالهت رٍاى :داًؾکذُ پزعتاری)

 -گشارش جْبًی ًشبط ( :)4397دکتز هزین هحسٌی

دکتز ًقی یاعوی (تیوارعتاى عالقاًی)

تیاى ًظزات اػضای پاًل در خصَؿ  )1هیشاى اػتثار گشارػ )2 ،اٍلَیتْای تَهی

دکتز پزیغا عاّزی (تیوارعتاى عالقاًی)

 50/03تا 54

تزاعاط راّکارّا در گشارػ هذکَر 11 :دقیقِ

آقای هحوذ رضا غفارسادُ رساقی (هؼاًٍت

پبًل سالهت

تجزتیات ٍ ًظزات حاضزاى 11 :دقیقِ

تْذاؽتی)
دکتز هزین تختیاری (تیوارعتاى عالقاًی)

رٍاى

دکتز سیٌة ؽایقیاى (پضٍّؾکذُ غذد)
دکتز فزح لغفی کاؽاًی (هزکش تحقیقات
عزعاى)
دکتز فاعوِ اعتثصاری (داًؾکذُ
پزعتاری هاهایی)
استزاحت ٍ پذیزایی

54/54 -54
o

 54/54تا 57/03

تشکیل شبکِ هتخصصیي حَسُ سالهت عوَهی داًشگبُ

 oاهکاى عٌجی -الشاهات -فزصت ّاً -حَُ اجزای عزح ّای
چٌذ هزکشی تا تَجِ تِ تحَالت جْاًی حَسُ عالهت ػوَهی

دکتز کاهثیش ػثاچی سادُ

