
 7331اردیبهشت  3-تخصصی هنر و سالمت یناربرنامه سخنرانی سم

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنراني ساعت

 سمینار ، خیر مقدم و تبیین اهدافافتتاحیه 03:41-03:11

 محمد صنعتیدکتر  هنر و سالمت روان در ایران 01:11-03:41
 پزشک، نویسنده، منتقد ادبی و  وانر

 دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد

01:01-01:11 
 در ایران-یونسکو ملی کميسيون رویکردهاي

 سالمت حوزه در فاخر هايبرنامه از حمایت
 شيدا مهنام دکتر

  انسانی و اجتماعی علوم گروه مدیر

 ایران-یونسکو ملی کميسيون

01:41-01:01 
کيفيت زندگی در بيماران خاص با تاکيد بر 

 (ام اس) مالتيپل اسکلروزیس
 دکتر سعيد شاه بيگی

 فوق تخصص مغز و اعصاب و فلوشيپ ام اس، 

 عضو هيات علمی مرکز تحقيقات علوم اعصاب 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

01:31-01:41 
کيفيت زندگی در بيماران سرطانی با تاکيد 

 بر سرطان پستان

دکتر مهدي حسينيان 

 سراجه لو

 (MOST) اجتماعی هايدگرگونی مدیریت ملی کميته عضو

  ایران، -یونسکو ملی کميسيون

تهران،  پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی جهاد علمی هيئت عضو

 سرطان پژوهشگر و محقق

00:11-01:31 
 به دستيابی صحيح مسير بيمار؛ آموزش

 انتظار مورد زندگی کيفيت
 ایران پزشکی آموزش علمی انجمن آموزش مرکز مدیر زیاري بهمن دکتر

 استراحت و پذیرایي 00:21-00:11

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

00:31-00:21 
رویکرد با  کاربرد شيمی درمانی در سرطان 

 به عوارض جانبی داروها
 دکتر مهدي رجبی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد  متخصص داروسازي بالينیداروساز و 

 ستان ربيما فارماکوتراپيست ارشد در، اسالمی

North Midlands UK 

01:11-00:31 
درمان سرطان  اهميت موسيقی درپيشگيري و

 المللیاز دیدگاه بين هاي خاصو بيماري
 دکتر سپيده اربابی بيدگلی

 ، شناسی داروشناسیداروسازو متخصص سم

 استاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی و 

 رئيس انجمن علمی مواد جهش زاي زیست محيطی ایران

 دکتر مهرداد کریمی موسيقی درمانی در طب ایرانی 01:21-01:11
متخصص طب ایرانی، عضو هيات علمی و مدیر گروه آموزشی طب 

 ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

01:31-01:21 
بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان 

 فراگيربا طب 

 دکتر حسين 

 رضایی زاده

 ، رئيس دانشکده طب ایرانی متخصص طب ایرانی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 استراحت و پذیرایي 01:11-01:31

01:21-01:11 
 ه گياهان دارویی در درمان جایگا

 هاي خاصبيماري
 دکتر غالمرضا امين

 فارماکوگنوزي دانشگاه علوم پزشکی تهران و  استاد

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

 اسطوره درمانی و بيماري ام اس 01:31-01:21
دکتر عبدالرضا ناصر 

 مقدسی

ت علمی دانشگاه علوم عضو هيا ،اعصابهاي مغز و متخصص بيماري

 مرکز تحقيقات علوم اعصاب، پزشکی تهران

 اختتامیه و تقدیر از هنرمند جهاني استاد علیرضا کوشک جاللي 01:11-01:31


