
 بسمه تعالی 
 همایش توسعه در پرتو سالمت اجتماعی 

 مراسم افتتاحیه
اعی دانشگاه تهران، تاالر گفتگومکان: دانشکده علوم اجتم  

17: 30تا  14از ساعت ،  1396آبان  8زمان:   
 افتتاحیه 

  
  تالوت قرآن مجید 

  سرود ملی 

  اعالم برنامه 

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران شکدهرئیس دانآقاي دکتر غالمرضا غفاري    خیر مقدم  

  یس کرسی یونسکو در سالمت اجتماعیرئآقاي دکتر یونس نوربخش   و سخنرانیخیر مقدم  

 مطالعه و رصد سالمت اجتماعی در ایرانموضوع: 

 
 معاون پژوهشی دانشگاه تهرانآقاي دکتر محمد رحیمیان   سخنرانی  

 اي یونسکومنطقهون اجتماعی دفتر معاخانم سارا لوباتو    سخنرانی  

 وه علوم اجتماعی و انسانی یونسکومدیرگرمهنام   خانم دکتر شیدا  سخنرانی  

 سخنرانان ویژه   

 
  ضو هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمیع  آقاي دکتر مسعود پزشکیان  

  رئیس جمهور در امور حقوق شهرونديویژه  دستیار  خانم شهیندخت موالوردي 

 موضوع: سالمت اجتماعی و توسعه پایدار                                 

  
 

  پایان نشست اول / پذیرایی و استراحت 

 



 ها : سخنرانینشست دوم 

 
  رئیس انجمن مددکاري اجتماعی  آقاي دکتر سیدحسن موسوي چلک 

  موضوع: سیاستگذاري اجتماعی در حوزه سالمت اجتماعی
 

  دانشگاه تهران شناسی دانشکده علوم اجتماعیامعهعضو هیأت علمی گروه ج  آقاي دکتر محمد توکل 

  موضوع: سالمت اجتماعی و پارامترهاي اجتماعی در سالمت
 

    سرپرست گروه هماهنگی سیاستهاي بخش سالمت و عضو هیأت علمی آقاي دکتر عباس وثوق مقدم
 وزارت بهداشت 

  موضوع: سالمت اجتماعی و نظام سالمت
 

    دانشگاه تهران شناسی دانشکده علوم اجتماعیعضو هیأت علمی گروه انسانآقاي دکتر ابوعلی ودادهیر 

  موضوع: رویکرد دوران هاي زندگی به سالمت اجتماعی: درس ها، بینش ها و نتایج آن براي ما
 

    طباطباییعلمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه عضو هیأت خانم دکتر شیرین احمدنیا 

  موضوع: سالمت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 

  علوم فرهنگستان پژوهشی معاونشاهدي   محمد آقاي دکتر 

  موضوع: سالمت اصلی ترین شاخصه یک جامعه پیشرفته
 

    رسانی دیابت گابریکعضو هیأت امناي انجمن اطالعآقاي دکتر محمدتقی چراغچی 

 مردم نهادموضوع: سالمت اجتماعی و سازمان هاي 

    اجتماعی تامین و بهزیستی عالی آموزش موسسه آموزشی معاونآقاي دکتر مجید رضازاده 

 اجتماعی رفاه و شهروندي سالمتموضوع: 

 
 
 

 پذیرایی داخل سالن 



 برنامه اختتامیه 

 
    بهداشت و درمان و آموزش پزشکیوزیر ام قائم مقآقاي دکتر سیدحسن امامی رضوي 

  و بهداشت و درمانموضوع: سالمت اجتماعی 
 

  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمشاور عالی معاونت اجتماعی وز  آقاي دکتر حسین ملک افضلی  

    صدور بیانیه همایش و   یس کرسی یونسکو در سالمت اجتماعیرئآقاي دکتر یونس نوربخش 

 بندي و صدور بیانیه همایش توسط رئیس کرسی یونسکو در سالمت اجتماعیجمع 


