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 برنامه ساعت عنوان
 سخنران محترم

 جناب آقای دکتر/ سرکار خانم

 افتتاحیه
فرهنگی و  –خیر مقدم معاون دانشجویی   

تهرانرییس همایش و  مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی   

  و پیام نماینده فدراسیون جهانی سالمت روان

1-1398 

 

 تالوت قرآن کریم

 پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
  

 خیر مقدم و سخنرانی 
رحیمی نژاد -حلب چی   

 تریمبولی

3بخش اول   

 دیدگاه های نظری

شناختی رفتاری، روانکاوی، مثبت، وجودگرایی، )

(معنویت و انتخاب  

1398-88398 

 بخش اولها و پنل سخنرانی 
تقوی  -توکلی -جانبزرگی

 صاحبی-شهیدی

 دانشجویان پزشکی زیستیعلمی نیککتاب خوانی 

88398-88308  استراحت 

3بخش دوم  

  ها و انجمن هانقش سازمان
های روانشناسی بالینی انجمن/  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)

کودک و نوجوان، روان درمانی ایران، کودک و نوجوان، روانپزشکی 

مراکز مشاوره دانشگاهی  /روانپزشکان ایران و روانشناسی ایران

(وزارت بهداشت و علوم  
  

88308- 85308  

 بخش دوم ها و پنل سخنرانی
رازجویان    -مظاهری -مداحی

 پیروی -نوحه سرا -گودرزی

 یعقوب زاده تجربه شاخه سالمت روان در کشور کانادا

85308-89330  نماز و نهار 

3بخش سوم  

 موضوعات امروز جوانان
روابط عاطفی و ازدواج/ سالمت جنسی)  

( پیشگیری از رفتارهای پرخطر/   

89330- 80330  های بخش سومسخنرانی 

 نجل رحیم 

-موتابی -رئیسی  -مکری

 براتی -صادقی

80330-81380  استراحت 

81380-84330  
 پنل  بخش سوم

 های پژوهشی سنجش سالمت روان جوانانیافته 

 براتی-صادقی -موتابی -رئیسی  -مکری

 ییعال -رشید

81380-84330 اختتامیه   جمع بندی و اختتامیه 
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 (به ترتیب حروف الفبا)اندیشی نوشتاری و سخنرانی همکاران کمیته علمی همایش در بخش هم

 :جناب آقای دکتر/ سرکار خانم

 مهرنوش اثباتی

 آزادفالحپرویز 

 میالد اسالم زاده

 علی بابایی زاد

 فرید براتی سده

 حمید پیروی

 تریمبولیآلبرتو 

 سامان توکلی

 مسعود جانبزرگی

 عباس جواهری

 مونا چراغی

 محمد حاتمی

 وجیهه حامدی

 فرزین حلب چی

 محمد خدایاری فرد

 شهرام خرازیها

 مریم درخشان نژاد

 کتایون رازجویان

 مریم رسولیان

 طیب رشید

 فیروزه  رئیسی

 شهریار شهیدی

 علی  صاحبی

 افسانه صادقی

 صادقیسادات منصوره 

 بی تا عظیمی

 امید عالیی

 زهره قربانی

 گودرزیناصر 

 ابوالفضل محمدی

 محمد ابراهیم مداحی

 محمدعلی مظاهری

 آذرخش مکری

 فرشته موتابی

 مهری سادات موسوی

 وحید نجاتی

 عبدالرحمان نجل رحیم

 نعمت طاوسیمحترم 

 شبنم نوحه سرا

 اعظم نوفرستی

 سید طه یحیوی

 زهره یعقوب زاده

 

 

 

 مجید مردی: دبیر اجرایی             نغمه تقوی: دبیر کمیته علمی          فاطمه رحیمی نژاد: رییس همایش
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.حضور سبزاتن، باعث افتخار ماست  

 .خواهد بود گواهینامه معتبری و ارائه امتیاز بازآموزیثبت نام در همایش، همراه با 

 .دانشجویی، گروهی و زود هنگام را در جدول زیر مالحظه فرمائید  هایمثبت ناتخفیف 

 

 

 شرکت کنندگان

(ده نفر و بیشتر)گروهی   انفرادی 

مهر 80تا  مهر 80تا    روز همایش 

ریال 888/188 کارشناسان و متخصصین سالمت روان ریال 888/388  ریال 888/888/8   

ریال 888/188 دانشجویان ریال 888/488  ریال 888/188   

 

11559535: تلفن ثبت نام  

WhatsApp: 83885008804 

 
:همایش نیک زیستیهمایش نیک زیستیاخبار و اطالعات تکمیلی در کانال   

http://telegram.me/wellbeing10october 

http://telegram.me/wellbeing

