
 پوستر اطالع رسانی برنامه پیشنهادي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 و فناوري و معاونت بهداشت یپژوهشمعاونت  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 با همکاري بیمارستان والیت و شرکت داروسازي دکتر عبیدي

 دیابت و کاردیومتابولیک یکروزه  عنوان: همایش

 سالن همایش مرکز آموزشی درمانی والیت، مکان:  10/11/97: تاریخ
 

 
 

 

 
 
 

 تخصص سخنرانان نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت

8:35-8:30 
 تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی

 دبیر اجرایی همایش) (زادهدکتر اردشیر علی:  معرفی اسپانسر واعالم برنامه  

8:45-8:35 
و متابولیسم  ریزدرون آمدگویی و روند همکاري پژوهشکده غددخوش

 قزوینپزشکیعلومشهیدبهشتی و دانشگاهپزشکیعلومدانشگاه
 علوم پزشکی قزوین فنآوري دانشگاه وپژوهش معاون دکترامیرپیمانی

 علوم پزشکی قزوین رئیس دانشگاه دکتر منوچهر مهرام جامعه در سالمت بهداشت وپژوهش درمان، هاي مشتركنقش همکاري 9:00-8:45

 دکتر فریدون عزیزي هورت قند و لیپید تهران)و(ک TLGSکلیات دیابت و معرفی  9:45-9
 ،درون ریز و متابولیسم رئیس پژوهشکده غددتخصص غدد و متابولیسم و فوق

   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخصص غدد و متابولیسم،فوق فرهاد حسین پناهدکتر  درمان اختالل لیپید در بیماران دیابتی و عوارض آن 10:30-9:45

 علوم پزشکی قزویندانشگاه  ،سممتابولی و غدد تخصص فوق دکتر سیما هاشمی پور درمان دارویی دیابت و داروهاي جدید 11:00-10:30

 - متخصصان و اساتید غدد ل تخصصی پرسش و پاسخنپا 11:15-11:00

 دکتر عبیديداروسازي معرفی داروهاي جدید در دیابت ، لیپید و قلب شرکت  11:30-11:15

 استراحت و پذیرایی 11:45-11:30

 علوم پزشکی قزوین دانشگاه ،نفرولوژيتخصص فوق سپیده حاجیان دکتر درمان دارویی فشار خون و عوارض دیابت بر کلیه 12:00-11:45

 علوم پزشکی قزوین دانشگاه فلوشیپ آنژیوگرافی و متخصص قلب، داییمهدي دکتر محمد  و درمان بیماريدیابت  عوارض قلبی عروقی 12:40-12:10

 علوم پزشکی قزوین دانشگاه ،ص عفونیمتخص دکتر حمیدرضا نجاري پاي دیابتی 13:00-12:40

13:30-13:00 
دستورالعملهاي جدید مراقبت و پیگیري بیماران دیابتی در  نظام 

           مراقبتهاي اولیه بهداشتی
 مهدويعلیرضا دکتر 

رئیس اداره دیابت و قلب و عروق دفتر مدیریت بیماریهاي غیر واگیر وزارت 
 بهداشت

  پانل متخصصان پرسش و پاسخ  14:00-13:30


