برنامه روز اول :سه شنبه مورخ 71/1/71
ردیف

ساعت

موضوع

1

00:8-0088

پذیرش

2

0088-00:8

:

00:8-180:8

4

180:8-18008

0

18008-11018

6

11018-110:8

نام و نام خانوادگی

تخصص

قرآن –صلوات خاصه حضرت رضا
(ع) -سرود ملی ایران
مسئولین استانی-
آقای دکتر
خدادوست-مسئولین
سخنرانی افتتاحیه مسئولین و
اعضای شورای سیاستگزاری
کنگره

استانی-دکتر محمد
باقر رضائی ریاست
کنگره-ریاست محترم
منطقه گردشگری
سپاد-دکتر مهدی
یوسفی دبیر علمی
کنگره

استراحت و پذیرائی
سببشناسی دیابت از دیدگاه

دکتر غالمرضا

طب ایرانی

کردافشاری

دکترای تخصصی طب ایرانی

گیاهانی برای حالِ خوشتر و قندِ
مروری بر دردسترسترین و :کمتر
ارزانترین گیاهان دارویی بومی

دکتر مجید

ایران با اثربخشی بر محور

انوشیروانی

روانیعصبیغددی

دکترای تخصصی طب ایرانی-
عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

(سایکونورواندوکرین)
دکتر مجید دشتی
0

110:8-11008

دکترای تخصصی فیزیولوژی
گیاهان زراعی-داروئی،عضو

بوم شناسی برخی گیاهان دارویی

هیات علمی مرکز تحقیقات و

موثر بر دیابت

آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی خراسان رضوی

0

11008-12018

9

12018-120:8

18

120:8-12008

گیاهان دارویی پرمصرف در

دکتر محمدرضا

عضو هیات علمی پژوهشکده

بیماران دیابتی در عطاریها

جوهرچی

گیاهان دارویی (دانشگاه

داروهای گیاهی موثر بر دیابت

دکتر حسن رخشنده

فردوسی)
موجود در داروخانهها

داروساز  -عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ررسی تغییرات قند خون در
بیماران مبتال به دیابت با مصرف

الهه آل ابراهیم

گیاهان دارویی 0یک بررسی

دهکردی

سیستماتیک بر اساس شواهد
1

بالینی و آزمایشگاهی
اثر دارچین بر شاخص های
11

12008-1:018

12

1:0:8

1:

140:8-16088

رقیه زارع

مرکز تحقیقات طب سنتی

گلیسمیک بیماران دیابتی نوع 2

ایران -دانشگاه علوم پزشکی

بر پایه مزاج انها

شهید صدوقی یزد

افتتاحیه نمایشگاه در محل فن
بازار بین المللی تجارت گیاهان
داروئی سپاد
کارگاه آشنایی با نحوه مدیریت
زخم پای دیابتی با کمک روشهای

دکتر کردافشاری

دکتری تخصصی طب ایرانی

طبیعی

برنامه روز دوم :چهارشنبه مورخ 71/1/71
نام و نام خانوادگی

ردیف

ساعت

موضوع

1

0 - 0028

تالوت قرآن – سرود

2

0028 – 0048

بررسی گیاهان دارویی موثر بر

قربان دیری

تخصص

دانشجوی  .Ph.Dطب ایرانی،

درمان دیابت و مکانیسم عملکرد

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

آنها در طب نوین و طب ایرانی

پزشکی مازندران

:

0048 -9088

الرو درمانی در زخم دیابتی

دکتر مهدی یوسفی

دکترای تخصصی طب ایرانی

4

9088 – 9028

گیاهان دارویی موضعی در زخم

دکتر یونس نجفیان

دکترای تخصصی طب ایرانی

0

9028 – 9048

6

9048 – 18088

دیابتی
کانیسم های اثر گیاهان دارویی و مواد

دکتر احمد قربانی

موثره ی آنها بر قند خون

فارماکولوژیست -عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

بررسی خصوصیات رشدی ،عملکرد

اکرم ولیایی

گروه علوم باغبانی ،دانشکده

و صفات فیتوشیمیایی میوه شش

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

 (Momordicaرقم خربزه تلخ

آزاد اسالمی واحد کرج

کشت شده در )charantia L.
شرایط آب و هوایی کرج" 0اولین
گزارش مقایسه ارقام اصالح شده
"خربزه تلخ در ایران
0
18088- 18028
0

18028- 18048

کاربرد شیر شتر در پیشگیری و
کنترل دیابت

نورس

عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

پذیرایی

9
18048 – 11088

دکتر محمد رضا

دکترای تخصصی طب ایرانی-

-----

-----

دکتر غالمرضا حقیقی

دکترای تخصصی طب ایرانی-

گزارش موردی 0نقش تغذیه وفعالیت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم

مناسب در درمان دیابت

پزشکی بیرجند
2

روش جدید گرمادرمانی مبتنی بر

18
11088 – 11-28
11

طب سنتی ایرانی(سینا 0)1.2پایلوت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم

در موشهای دیابتی

پزشکی قم

اثر قارچ گانودرما لوسیدم در کاهش
11028 – 11048

دکتر اصغری

دکترای تخصصی طب ایرانی-

دکتر علی غالمپور

دکترای تخصصی طب ایرانی

قند خون بیماران مبتال به دیابت
تیپ 2
بررسی روشهای آزمون کار آفرینی

12
11048-12088

مهرداد امیدساالری

در گیاهان دارویی بر اساس شرایط

رئیس انجمن علمی گیاهان
داروئی اصفهان

واقعی در سه منطقه ایران
اصول غربالگری و تشخیص زودرس

1:
12-120:8

خانم دکتر اکبری

متخصص داخلی عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 ،مراقبتهای اولیه و درمان دیابت
در طب نوین

14

120:8-12008

10

ویژگیهای گیاه کبر و اثرات ضد
دیابتی آن
کارگاه آشنایی عملی با گیاهان

140:8-16088

دارویی و داروهای گیاهی مفید در
دیابت

دکتر حمیده وحید
دکتر مجید
انوشیروانی

دکترای تخصصی طب ایرانی
دکترای تخصصی طب ایرانی-
عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

برنامه روز سوم :پنجشنبه مورخ 71/1/77
ردیف

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

0 - 0028

زرشک های بومی و قابلیت درمان

احمد بالندری

موسسه پژوهشی علوم و صنایع

2

0028 – 0048

غذایی

دیابت
بررسی ویژگی های کیفی و

حسن رشیدی

عضو هیات علمی گروه علوم و

رئولوژیکی دوغ موثر در درمان

صنایع غذایی ،مرکز تحقیقات و

دیابت غنی شده با عصاره گیاه

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

بوقناق

خراسان رضوی

:

0048 -9088

مراقبتهای الزم در زخم دیابتی

دکتر صادق شکری

4

9088 – 9028

بررسی اثربخشی رفتار درمانی

میثم آبانگاه

0

9028 – 18048

6

18048 – 11088

پذیرایی

0

11088-12010

هم اندیشی تعاونیها ونقش فن بازار

شناختی بر نگرش بیماران دیابتی

دکترای تخصصی طب ایرانی

کارشناس ارشد روان شناسی

نوع(سطح)  2مصرف کننده

بالینی ،گروه روان شناسی،

انسولین نسبت به ادامه درمان ،در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان
مهدیه تهران
غذاها و نوشیدنی های مفید برای
دیابتیها

درایجاد هم افزایی
12010-120:8

تجلیل و اختتامیه
3

دکتر مریم مقیمی

دکترای تخصصی طب ایرانی

4

