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 جلسه سوم 14-12:30 جلسه دوم 10:30-10 جلسه اول سالن روز
 سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت
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)
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ن 
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 افتتاحیه 8-10

یی
یرا

پذ
 و 

ت
اح

تر
اس

 

 سخنرانی کلیدي
 ، دکتر محمدعلی همتی، دکتر محمدتقی یاسمیاداره کننده: دکتر حسن رفیعی

هار
و ن

ت 
اح

تر
اس

 

 سمپوزیوم تدبیر بیمار: راهبردي براي بهبود سالمت بیماران روانپزشکی
 هیئت رییسه: دکتر فرید ابوالحسنی، دکتر یاسمن متقی پور، دکتر ونداد شریفی

10:30-
12:30 

شناسی و  همکاري جامعههاي افق
 روانپزشکی

 دکتر سید حسین سراج زاده
رئیس انجمن جامعه شناسی  

 ایران
14-16 

تدبیر بیمار: رویکرد واقع گرایانه براي 
 موثرتر کردن خدمات

 دکتر فرید ابوالحسنی

 caseتجارب تدبیر بیمار (
managementدر جهان و ایران  ( 

 دکتر یاسمن متقی پور

) case managementبیمار ( تدبیر
 براي اختالالت شدید روانپزشکی

 دکتر ونداد شریفی

خدمت مدبر؛ یک مطالعه میدانی پیرامون 
اثربخشی تدبیر بیمار براي بیماران داراي 

 خطر خودکشی

 دکتر امیرحسین جعفري

ن 
سال

2 

 سمپوزیوم نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 هیئت رییسه:  دکتر محمد قدیري، دکتر هاجر سلیمی، دکتر علی بزرگمهر

 ارائه مقاالت
 دکتر کتایون رازجویان زهرا میرسپاسی،هیئت رئیسه: دکتر علی اکبر نجاتی صفا، دکتر 

10:30-
12:30 

 -ضرورت بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا
 مقدمه اي بر نگارش پروتکل

 محمد قدیري وصفیدکتر 

14-16 

 دکتر اسماعیل شاهسوند آینده پزشکی روان یا پزشکی روان آینده

مروري بر مطالعات مبتنی بر بازتوانبخشی 
 و آیندهها چالش-شناختی-عصب

 علی بزرگمهردکتر 
نسخه فارسی بررسی مشخصات روانسنجی 

-DSM مصاحبه بالینی ساختار یافته براي
5(R)  نسخه بالینگر (SCID-5-CV) 

 دکتر سمیرا معصومیان

و چگونگی ورود بیمار به بازتوانی ها مالك
 شناختی

 سمیرا احراريدکتر 
روان درمانی هاي و چالشها محدودیت

 رفتاري در ایران -شناختی
 دکتر عاطفه کمالو

 سلیمی هاجردکتر  اصول بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا

شناختی در زندگی روزمره هدف از بازتوانی 
 بیماران اسکیزوفرنیا

 طالب بدريدکتر 

 اختالالت با آن ارتباط و اجتماعی سرمایه
 ایران در روانپزشکی

 دکتر رحیم بدرفام

بیماران مبتال به هاي تبیین دیدگاه خانواده
اختالل دوقطبی نوع یک در خصوص 

درمان ماهیت بیماري و عدم پذیرش 
 دارویی

 دکتر نسیم موسوي

 توانبخشی شناختی در اسکیزوفرنیا
 "تجربه اي در مرکز روزانه بیمارستان روزبه"

 دکتر زهرا میرسپاسی

 باردار رت در سرترالین مصرف تاثیر بررسی
 نوزادان ریه تکامل روند بر

 دکتر علیرضا فالحتی

 کودکان علیه خشونت از پیشگیري راههاي
 سیستماتیک مرور ؛ نوجوانان و

 دکتر عاطفه زندي فر

ماه پس از  60توانایی یادآوري عالئم مانیا 
 ترخیص از بیمارستان

 دکتر فاطمه زارعین

ن 
سال

3 

 
 
 

 سمپوزیوم رویکرد چندجانبه به اختالل استرس پس از سانحه در سالمندان
 فرد، دکتر  لیال کمال زادههیئت رئیسه: دکتر مهشید فروغان، دکتر ویکتوریا عمرانی 

14-17 
 مهین نمایش و نقد فیلم مستند

 دکتر مهدي صابري، دکتر کاوه علوي

10:30-
12:30 

هاي اختالل استرس همه گیر شناسی و نشانه
 پس از سانحه در سالمندان

 دکتر عاطفه زندي فر
 

 سالمندان  ارزیابی و نیازسنجی از
 در سوانح و بالیا

 دکتر مهشید فروغان
 

 دکتر فائزه غالمیان رویکردهاي پیشگیري/ درمانی دارویی
 غیردارویی رویکردهاي پیشگیري/ درمانی

 
فرددکتر ویکتوریا عمرانی  
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 سومجلسه  14-12:30 جلسه دوم 10:30-10 جلسه اول سالن روز
 سخنران عنوان ساعت  سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت
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24 

هر 
م
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( 

ن 
سال
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 سمپوزیوم بیم و امید در پیشگیري از خودکشی
 زاده، دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر فرناز اعتصامهیئت رئیسه: دکتر سید مهدي حسن

یی
یرا

پذ
 و 

ت
اح

تر
اس

 

 سخنرانی کلیدي
 محمد اربابی، دکتر سید احمد جلیلی، دکتر امید پورنیکاداره کننده: دکتر 

هار
و ن

ت 
اح

تر
اس

 

 مناظره

8-10 

 پدیده با ارتباط در جدید مفاهیم و فرضیات
 خودکشی

 اعتصام فرناز دکتر

10:30-12:30 
Electronic Care Records: 

Supporting Quality and Continuity 
of Care 

 دکتر هاشم رضا

14-16 
تعداد افزایش 

 روانپزشکان

 دکتر همایون امینی
 دکتر فربد فدایی
دکتر محمدرضا 

 شالبافان
دکتر احمد احمدي 

 پور

 بازنشر و پیشگیري در اینترنت نقش
 خودکشی رفتارهاي

 زادهحسن مهدي دکتر
 خوانساري

 و کودکان در خود به رسانآسیب رفتارهاي
 نوجوانان

 میترا دکتر
 شوشتريحکیم

 صابري سیدمهدي دکتر خودکشی هايمراقبت در قصور

 بیماران براي روانشناختی مختصر مداخله
 خودکشی به کننده اقدام

 ملکوتی سیدکاظم دکتر

 دکتر رامین مجتبایی افسردگی در نوجوانان 14-14:30
 (ویدیوکنفرانس)

ن 
سال

2 

 هاي روانپزشکی دوران پایان زندگیسمپوزیوم مراقبت

 هیئت رییسه: دکتر بهنام شریعتی، دکتر فائزه غالمیان، دکتر فریبا فغانی
 هاي درمان داروییسمپوزیوم تازه

 میرسپاسی، دکتر مجید صادقی، دکتر علی فرهودیانهیئت رئیسه: دکتر غالمرضا 
 سمپوزیوم روانپزشکی سوانح و فجایع

 الدینیهیئت رییسه: دکتر امیر شعبانی، دکتر احمد حاجبی، دکتر معصومه کمال

8-10 

وجودي، هاي مختلف (مرگ و پایان زندگی از دیدگاه
 شناختی)پویشی، روان

 دکتر فائزه غالمیان

10:30-12:30 

 دکتر سیدسعید صدر هاي جدید در اختالالت سایکوتیکدرمان

14-16 

اجتماعی -هاي روانیبرنامه کشوري حمایت
 در حوادث غیرمترقبه

 دکتر احمد حاجبی
 

 زادهدکتر لیال کمال مراقبت تسکینی و ابعاد آن
هاي هیجانی پدیده آسیب مطالعه اجتماعی

 شناختی فجایع طبیعی –
معصومه دکتر 
 الدینیکمال

 دکتر فربد فدایی هاي جدید در اختالالت افسردگیدرمان دکتر فریبا فغانی هاي پایان زندگیرویکردهاي درمانی روانپزشکی در مراقبت
شناخت اجتماعی در مبتالیان به اختالل 

 استرس پس از سانحه
السادات دکتر فاطمه

 میرفاضلی

 دکتر بهنام شریعتی پیش و  پس از مرگ براي بازماندگانهاي مورد نیاز مراقبت

 دکتر علی فرهودیان هاي جدید ضد درددرمان
هاي تشخیص اختالل استرس پس دشواري

 از سانحه
 دکتر مجید صادقی ECTهاي کاربرد تازه دکتر امیر شعبانی

سایر داروهاي جدید در درمان اختالالت 
 روانپزشکی

 دکتر عالیا شکیبا

ن 
سال

3 

 هاي پیشگیري از آنسمپوزیوم آسیب شناسی طالق و راه
 علی احمدي ابهري، دکتر شهاب شیرخداهیئت رییسه: دکتر عباسعلی ناصحی، دکتر 

10:30-12:30 

 گفت و شنود
 

دکتر سپیده 
 حبیب

 دکتر آالله بهرامیان

 گفت و شنود 14-16
مدیر و کارکنان کافه 

 دانتیسم
 دکتر مریم برزکار

 
8-10 

هاي پیشگیريعلل بروز طالق و راه  دکتر عباسعلی ناصحی 

 گفت و شنود
دکتر محسن 

 ارجمند
 دکتر یسرا مرآتی

 دکتر مهدي عبدلی نقش مشکالت جنسی در بروز طالق

 دکتر ندا فرزانه وضعیت طالق در کشور و مداخالت انجام شده
 دکتر کتایون رازجویان تأثیر طالق بر روي کودکان

 دکتر حافظ باجغلی زوج درمانی در طالق

 

 هاي مردم نهاد، نهادهاي حمایتی و نمایندگان وزارت بهداشتنمایندگان سازمانبا حضور ، بیماران دیدار با خانواده :  19تا  16برنامه جانبی: ساعت 
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 جلسه سوم 14-12:30 جلسه دوم 10:30-10 اولجلسه  سالن روز
 سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت
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 سخنرانی کلیدي
 ملکوتیسید کاظم ،  دکتر فرنام علیرضا، دکتر اداره کننده: دکتر کاوه علوي

یی
یرا

پذ
 و 

ت
اح

تر
اس

 

 مجمع عمومی انجمن 10:30-12

هار
و ن

ت 
اح

تر
اس

 

 رفتارهاي یاریگرانه در بالیا سمپوزیوم
 هیئت رئیسه: دکتر علی زجاجی، دکتر محمدتقی یاسمی، دکتر محمد فاضلی

8-10 

 بیم ها و امیدها براي آینده روانپزشکی
 (ویدیو کنفرانس)

 سارتوریوسنورمن 

14-16 

 دکتر محمد فاضلی اعتماد و یاریگري اجتماعی در ایران
مدیریت بحران جامع اجتماعی در 

 بدآمدهاي طبیعی
 دکتر سعید مدنی

 ICD-11ویژگی هاي متمایز 
 (ویدیو کنفرانس)

 جفري رید
؛ آشنایی با مفاهیم و سرمایه اجتماعی

 تعاریف و نگاهی گذرا به نقش آن در بالیا
 دکتر رضا شیرالی

  بیم ها و امیدها براي آینده روانپزشکی
 (ویدیو کنفرانس)

 پوردکتر حسن فالح بالیا آغازي براي اندیشیدن تورنی کرافتگراهام 

ن 
سال

2 

 سمپوزیوم رفتارهاي پر خطر در نوجوانان: تعاریف، پیشگیري و درمان
 هیئت رییسه: دکتر نسرین دودانگی، دکتر نسترن حبیبی، دکتر میترا حکیم شوشتري

 گیجگاهی و نقشه ارتباطات مغزيسمپوزیوم دمانس پیشانی  

  هیئت رییسه: دکتر مجید برکتین، دکتر فاطمه رجبی، دکتر مریم نوروزیان

8-10 

 دکتر نسرین دودانگی رفتارهاي پرخطر در نوجوانان از دیدگاه تکاملی

14-15:15 

و ارتباط آن با  مفهوم شبکه و کانکنتوم
 دمانس پیشانی گیجگاهی

 دکتر مجید برکتین

 نسترن حبیبیدکتر  خودزنی در نوجوانان
در ي مغزي ها شبکه کارکرداهمیت بالینی 

 فریبا فغانیدکتر  گیجگاهی-دمانس پیشانی

 جعفر فیلیدکتر  ویژگی هاي خاص سوءمصرف مواد در نوجوانا
ارتباطی شبکه هاي مغزي در تغییر الگوي 

دمانس واریانت رفتاري 
 گیجگاهی-پیشانی

 فاطمه رجبی دکتر

 نمایش فیلم کوتاه  17-15:15 دکتر میترا حکیم شوشتري پیشگیرانه در رفتارهاي پرخطر نوجوانان مداخالت
 (آثار قصیده گلمکانی)

ن 
سال

3 

 
8-10 

 گفت و شنود

 Adult ADHDدرباره 

 

14-17 

داوران: دکتر خادمی، دکتر ملکوتی، دکتر شادلو، دکتر 
 رضاعیمزینانی، دکتر 

 داویدیانجایزه استاد دکتر 
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 جلسه سوم 14-12:30 جلسه دوم 10:30-10 جلسه اول سالن روز
 سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت سخنران عنوان ساعت

رم
ها

چ
 )

26 
هر 

م
13

98
( 

ن 
سال

1 

 سمپوزیوم جوانان در سنین گذر، آنچه نمی دانیم و آنچه نباید انجام دهیم
 ، دکتر فیروزه ضرغامی  ، دکتر جواد محمودي قراییرییسه: دکتر جواد عالقبندراد ئتهی

یی
یرا

پذ
 و 

ت
اح

تر
اس

 

 سخنرانی کلیدي
 اداره کننده: دکتر احمد محیط، دکتر محمد تقی یاسمی، دکتر مرتضی نخستین

هار
و ن

ت 
اح

تر
اس

 

14-16 

 اختتامیه
 یداللهیاهداي جوایز برگزیدگان جایزه داویدیان و افشین 

 تقدیر از دکتر فریدون مهرابی
 

8-10 

 دکتر جواد عالقبندراد گیريرشد مغزي و عوامل موثر بر آن، خطر پذیري و تصمیم

10:30-12 
پدیدار شناسی و سه بحران در روان 

 شناسی پوزیتیو 
 علی نجات غالمی

روي جوانان در سنین گذار و راهبردهاي هاي پیشچالش
 مدیریت آن

 دکتر فیروزه ضرغامی

 جواد محمودي قراییدکتر  تاب آوري، خشونت و پرخاشگري

هاي مداخالتی در و برنامه اختالالت روانپزشکی در سنین گذر
 سالمت روان جوانان

 12:30-12 دکتر مهتاب معتمد
با نگاهی  تاریخچه بهداشت روان در ایران

به شکل گیري ادغام بهداشت روان در 
 خدمات بهداشتی اولیه در دهه شصت

 دکتر احمد محیط

ن 
سال

2 

 اختالل یا تفریح سمپوزیوم بازي دیجیتال: 
 هیئت رییسه: دکتر محمدرضا شالبافان، دکتر رضا دانشمند، دکتر رابرت فرنام

 روابط با بیماران همکاران و خودسمپوزیوم گروه بالینت جستاري در ابعاد انسانی 
 هیئت رییسه: دکتر مهدیه معین، دکتر مژگان امینی ، دکتر فاطمه شیخ مونسی

 

8-10 

بررسی مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در مورد اختالل 
 بازي دیجیتال در ایران و سایر کشورها

 نه رجب بلوکات  حادکتر ری

10:30-
12:30 

بالینت و پیشرفتهاي آن در هاي معرفی گروه
 ایران

 دکتر مهدیه معین الغربایی

 دکتر ري براون تامالتی بر فرآیندهاي گروه بالینت
 دکتر مژگان امینی ابعاد عملی کار گروه بالینت دکتر آیدا باوند ICD-11بررسی اختالل بازي عنوان شده در 

 دکتر مریم محققی   بررسی بازي دیجیتال مخاطره آمیز
تجربۀ راه اندازي گروه بالینت براي دستیاران 

 روانپزشکی
 دکتر فاطمه شیخ مونسی

 دکتر ارغوان فخریان آینده اختالل بازي دیجیتال و خطر بیش تشخیصی
 دکتر نوید خلیلی روایت تجربه گروه بالینت در کرمان

 شیخ مونسیدکتر فاطمه  پخش فیلم گروه بالینت

ن 
سال

3 

 ارائه مقاالت
 غالمرضا حاجتیدکتر آرش میراب زاده، دکتر ، فاطمه میرفاضلیدکتر هیئت رییسه: 

 نگاهی به جایگاه اختالالت تجزیه اي و تروما در روانپزشکی امروز سمپوزیوم
 محمودي قراییجواد  هیئت رییسه: دکتر علی فیروزآبادي، دکتر علی ثاقبی، دکتر 

 
8-10 

 اختالل با بیماران بر تزریقی کتامین درمانی اثر بررسی
 درمان به مقاوم افسردگی اساسی

 دکتر آتنا فالح تفتی

10:30-
12:30 

 تجزیه روانکاوانه تجزیه : مروري تاریخی
Psychoanalytic dissociation of 

dissociation : A historical review 

 دکتر علی فیروزآبادي
 
 

جهان امروز نیازمند مداخالت روانپزشکی است ؟! (نگاهی آیا 
 رفتارجمعی و جامعه شناسی آن)هاي به آفت

: نگاهی جدید و آینده  Complex PTSD دکتر نسرین دانش
 روانپزشکی

 دکتر عاطفه کمالو
 

Smartphone addiction and its related factors 
in Tehran university students 

اختالالت مرتبط با تروما از نظر طبقه بندي  علی خردمنددکتر 
RDoC 

 دکتر صالحه عباسیان
 

تاثیر تروماي کودکی بر روابط زوجی در  دکتر علیرضا فرنام ICD-11بندي جدید اختالالت شخصیت در طبقه
 بزرگسالی

 دکتر علی ثاقبی

به  پاسختک نوکلئوتیدي در هاي پلیمورفیسمارتباط  یبررس
 فیدر کودکان مبتال به اختالل ط دونیسپریدرمان با ر

 سمیاوت

 دکتر افسانه رضایی کالت

 دکتر جواد محمودي قرایی تاثیر تروما بر تکامل دوران کودکی

اشاره کوتاهی به انواع تروما و مبانی مغزي آن عناصر مشترك 
 انواع روشهاي تروما تراپی

 دکتر محسن ارجمند

بررسی میزان شیوع رفتارهاي پرخطر جنسی، دانش و رویکرد 
پزشکی در  نسبت به آن در بین دانشجویان اینترن

 هاي علوم پزشکی چهار استان جنوب ایراندانشگاه

 دکتر مهدي عبدلی

Evaluation of Psychiatric Disorders Axis 1 in 
Ovum Donor Women 

 دکتر آلنا مکوندي


