
 ۱۹-دیکووبحران و درمان    تیریدر مد  ی مالحظات روان تن  ناریوب

 و چالشهای مراقبتی   ۱۹-دیکوواختالالت روانپزشکی حاد در مبتالیان به  

روز اول )
شنبه 

چهار
7 

ن( 
آبا

 

 عنوان  سه یرئ  اتیسخنران/ه ساعت  برنامه 

 9:00-8:30 افتتاحیه 

 دکتر سحر انصاری )دبیر اجرایی همایش(
 )دبیر علمی همایش( دکتر راضیه صالحیان 

دکتر مجید صادقی )رئیس انجمن روانپزشکان 
 ایران(

 ( شی هما س ی نورباال )رئ  یدکتر احمدعل

 ش ی هما ییگزارش اجرا
 ش ی هما یعلم گزارش 

 
 ش ی هما استی ر یسخنران 

سخنران  
 ی دیکل

9:00-9:30 
 ی عمادحمید دکتر 

 و گرمسیری   یعفون بیماری های   متخصص
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 آن  ی و عوارض روانپزشک  ۱۹- دی کوو

 پانل اول 
 

9:30-10:45 
صادق  خسرو ، دکتر علی اکبر نجاتی صفادکتر 

 مصطفی حمدیه نیت، دکتر 
در  حاد   یاختالالت روانپزشک مدیریت 

 ۱۹- دی مبتال به کوو مارانیب

9:30-9:45 
 هاشم  یشهاب بن  دی دکتر س

 فلوشیپ روان تنیمتخصص روانپزشکی، 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راستادیا

 اضطراب  تی ری مد

9:45-10:00 
 دکتر فرناز اعتصام 

 یروان تن  پ ی ، فلوشمتخصص روانپزشکی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اختالالت مرتبط با استرس  تی ری مد

10:00-10:15 
 ی شاه منصور الی دکتر ناز

 متخصص روانپزشکی
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ی اختالل انطباق تی ری مد

10:15-10:30 
 صادق نیت خسرو  دکتر

 طب خواب   پی متخصص طب کار و فلوش
 دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد 

 اختالل خواب  تی ری مد

10:30-10:45 
 ی دکتر محمد ارباب 

 یمتخصص روانپزشک
 دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ومی ری دل تی ری مد

   11:00-10:45 استراحت 

 
 سخنرانی 

 
11:00-11:30 

 

  ی حاجب احمد دکتر 
 ی متخصص روانپزشک

 ران یا ی دانشگاه علوم پزشک  استاد

 
- دیاقدامات نظام سالمت روان در کوو 

۱۹ 

 پانل دوم 
 
 

 حمزه حسینی سید دکتر   - دکتر مهدی نصر اصفهانی 11:30-12:30
به    ان ی چالشها در مبتال یبرخ تی ریمد

 ۱۹- دی کوو

11:30-11:45 
 ی شمس رضای دکتر عل

 یروان تن  پ ی فلوش، یمتخصص روانپزشک
 یبهشت  دی شه  ی دانشگاه علوم پزشک اری استاد 

 نحوه دادن خبر بد 

11:45-12:00 
 ین ی حمزه حس دی دکتر س

 یروانپزشکمتخصص 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 ماری ب  ی پرخاشگر

12:00-12:15 
 ی نصر اصفهان  یدکتر مهد

 یمتخصص روانپزشک
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 رو به مرگ  ماری مواجهه با ب 

12:15-12:30 
 دكتر فروزان الیاسي 
 یمتخصص روانپزشک

 مازندران یدانشگاه علوم پزشکدانشیار 
 از درمان  ماری ب  تی عدم تبع



 

روز دوم )
شنبه  

ج
پن

8 
ن( 

آبا
 

 عنوان  سه یرئ  اتیسخنران/ه ساعت  برنامه 

 پانل سوم 

8:30-9:45 
  - زنجانیافشار حمید دکتر   - دکتر سید وحید شریعت
 علی طالیی دکتر 

مداخالت   ی درمان و برخ  میسالمت روان ت
 بهبود سالمت روان کارکنان  یبرا

8:30-8:45 
 زنجانی افشارحمید دکتر 

 یمتخصص روانپزشک
 استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  یو روانپزشک  یمشکالت روانشناخت 
 کارکنان 

8:45-9:00 
 دکتر آروین هدایتی

 فلوشیپ روان تنی، یمتخصص روانپزشک
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 درمان می سوگ در ت 

9:00-9:15 
 دکتر علی طالیی 

 یمتخصص روانپزشک
 استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارکنان ی شغل ی فرسودگ

9:15:9:30 
 فرید حسینیفرهاد  دکتر 

 یروانپزشکمتخصص 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 درمان می ت  یبرا  یمداخالت روانشناخت 

9:30-9:45 
 شریعت سید وحید دکتر 

 یمتخصص روانپزشک
 ران ی ا یدانشگاه علوم پزشک استاد

 مداخالت حمایتی برای تیم درمان 

   10:00-9:45 استراحت 

 10:30-10:00 سخنرانی 
 نورباال دکتر احمد علی 

 ی متخصص روانپزشک
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ۱۹  -د یدر کوو ی مالحظات روانشناخت

   11:00-10:30 استراحت 

 
  پانل 
 مچهار

، دکتر محمد اربابی، دکتر  نورباال یدکتر احمد عل 11:00-12:15
 علی اکبر نجاتی صفا 

خدمات   در جامعه و   ۱۹ - كوویداثرات 
 روانپزشکی 

11:00-11:15 

 دکتر سیروس عباسیان
 متخصص روانپزشکی

 روانپزشک مشاور در بزرگساالن و اعتیاد  
 مدرس دانشگاه و مدرس ارشد افتخاری، لندن

 ، مطالعات موردي ١٩-ضطراب كوویدا

11:15-11:30 

 دکتر عباس محمدی نسب 
رابط    همشاورروانپزشک   -متخصص روانپزشکی  

کریدون تیم ارزیابی و رابط   
جنوب    (NHS) یبهداشت مل خدماتبنیاد اعتماد 

 لندن و مادزلی 

و اثر بر خدمات روان پزشكي   ١٩-كووید
 جامعه نگر 

11:30-11:45 

 دکتر حمید رحمانیان
 متخصص روانپزشکی

 تیم بهداشت روان مراقبت های اولیه کینگستون
کامدن و  (NHS) یبهداشت مل خدماتبنیاد اعتماد 

 ایسلینگتون 

وسالمت روان در مراقبت  ١٩-كووید 
 هاي بهداشتي اولیه 

11:45-12:15 
 ی قرائی محمود جواد دکتر 

 کودک و نوجوان   فوق تخصص روانپزشکی  
 دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد 

 کووید و سالمت روان کودکان 

 ۱۹- د یکوو  بحران و درمان    تیریدر مد  ی مالحظات روان تن  ناریوب
 جامعه و تیم درمانی سالمت روان افراد 

 



 

 ۱۹-دیکووبحران و درمان    تیریدر مد  ی مالحظات روان تن  ناریوب
 ۱۹-در مبتالیان به کووید اصول درمان روانپزشکی  

روز 
س 

وم )
جمعه  

9 
ن( 

آبا
 

 عنوان  سه یرئ  اتیسخنران/ه ساعت  برنامه 

 9:30-9:00 ی سخنران
 ی اسمی ی دکتر محمد تق

 ی متخصص روانپزشک
   دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ١٩-دی در کوو یاصول درمان روانپزشک
 

 پانل  
 پنجم

9:30-11:30 
علی    دکتر، دکتر محمد اربابی، یلی خل ن یدکتر حس

 یی جلفا یدکترعاطفه قنبر اکبر نجاتی صفا، 

همبود در   یاختالالت روانپزشک  تی ریمد
 ۱۹- دی مبتال به کوو مارانیب

9:30-9:45 

 كوراوانگاتو ولسراج دکتر 
 متخصص روانپزشکی

 واحد مراقبت های ویژه روانپزشکی
جنوب    (NHS) یبهداشت مل خدماتبنیاد اعتماد 

 لندن و مادزلی 

یاورژانس روانپزشک مارانی ب  تی ری مد  

9:45-10:00 
 ی دکتر الهام شرف

 ، فلوشیپ روان تنییمتخصص روانپزشک
 رانته یدانشگاه علوم پزشک اری استاد

 ی اساس یاختالل افسردگ تی ری مد

10:00-10:15 
 یی جلفا ی دکتر عاطفه قنبر

 یمتخصص روانپزشک
 رانی ا یدانشگاه علوم پزشک اری دانش

 یاختالل دو قطب  تی ری مد

10:15-10:30 
 انی صالح ه ی دکتر راض
   یروان تن  پ ی فلوش ،یمتخصص روانپزشک

 رانی ا یدانشگاه علوم پزشک اری استاد
 ک ی کوت ی اختالالت سا تی ری مد

10:30-10:45 
 دکتر فرهاد ملک 

 متخصص روانپزشکی
 تهران یدانشگاه علوم پزشک اری استاد

 دیی وی به اپ  یوابستگ تی ری مد

10:45-11:00 
 خلیلی حسین دکتر 

 دکترای داروسازی بالینی
 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

 یی تداخالت دارو تی ری مد

 
11:00-11:30 

 انی دکتر رضا باقر
 دکترای روانشناسی سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اری دانش
 مناسب  یروانشناخت  ی ها هی توص

   11:45-11:30 استراحت 

  سخنران 
 کلیدی 

11:45-12:15 

 ون ی دکتر جاناتان کمپ
 متخصص روانپزشکی و روانپزشک مشاور 

 مدیر بهداشت روان عمومی 
جنوب    (NHS) یبهداشت مل  خدماتبنیاد اعتماد 

 لندن و مادزلی 

سالمت روان  مدیریت چالش هاي 
 ۱۹  -عمومي در همه گیري كووید 

 14:00-12:15 ه اختتامی

 

نصر  یدکتر مهد دکتر احمد علی نورباال، 

اکبر  یدکتر عل، دکتر مصطفی حمدیه، یاصفهان

سحر  دکتر دکتر راضیه صالحیان، ، صفا  ینجات

 انصاری

 

 و اهداء جوائز   هیاختتام

 


