پنل های تخصصی ششمین همایش و فن بازار ملی سالمت
دوشنبه  6بهمن ماه 1399
ردیف

ساعت

1

12:30-11

موضوع پنل
فناوری های نوین در زمینه مدیریت بیماری ها با تاکید
بر پاندمی کووید( 19-پیشگیری و تشخیص)
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar1

مجری پنل

.1

دکتر افشین استوار

.2
دکتر مسعود

دکتر مجید نیلی

.3

یونسیان

مهندس سیدحسین صفوی

.4

دکتر سیروس زینلی زاده

.5

دکتر رضا فریدی

پنل :1
فناوری های نوین در زمینه مدیریت بیماری ها با تاکید
بر پاندمی کووید( 19-بازتوانی)
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar2

2

اعضای پنل

 .1دکتر محمدرضا مقدسی
 .2دکتر آزیتا کشاورز
سید شمس الدین
زرین

 .3دکتر پریسا ارزانی
 .4دکتر نبی بستان
 .5دکتر حمیدرضا اشراقی
 .6دکتر فاطمه آذرتاش شندی
 .7دکتر سیدحسین رضوی

15:30-14

پنل :2
مباحث حقوقی ،مالی ،مدیریتی و مدیریت نیروی
انسانی مرتبط با تولید
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar3

3

 .1دکتر محمود جراحی
 .2دکتر سیاوش ملکی فر
دکتر علی علیزاده

 .3دکتر عزت اهلل زارعی
 .4دکتر سیداحسان خان دوزی
 .5دکتر شقایق حق جوی
 .6دکتر ابوالفضل باقری

پنل :1

4

17:30-16

کسب و کارهای علوم پایه مرتبط با کوید19-
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar1

 .1دکتر حسین وطن پور
دکتر محمدتقی
قانعیان

 .2دکتر سیدمهدی کالنتر
 .3دکتر محمدرضا آی
 .4دکتر محمدحسین مصدق
مهرجردی

پنل های تخصصی ششمین همایش و فن بازار ملی سالمت

پنل :2
استفاده از فناوری اطالعات ( information
 )technologyدر مدیریت کرونا
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar4

5

 .1دکتر علی علیزاده
 .2دکتر سیدسینا مرعشی
دکتر علیرضا آتشی

 .3دکتر کامبیز بهاالدین بیگی
 .4دکتر سعید اسالمی
 .5دکتر محمدمهدی سپهری
 .6دکتر رضا گلپیرا

سه شنبه  7بهمن ماه 1399

6

10:30-9

فناوری های نوین در زمینه مدیریت بیماری ها با تاکید
بر پاندمی کووید( 19-درمان)
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar1

 .1دکتر هادی مرادی
 .2دکتر محمد عبداالحد
دکتر فرشاد عالمه

 .3دکتر علیرضا متولیان
 .4دکتر رضا گلپیرا
 .5دکتر سید مجتبی عقیلی

پنل :1

7

12:30-11

استفاده از فناوری های نرم ()soft technologies
در کنترل مشکالت بهداشتی و تغییر/اصالح سبک
زندگی (با تاکید بر پاندمی کووید)19-
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar2

 .1دکتر پرویز کرمی
دکتر بابک
نگاهداری

8

 .3دکتر سید علی اکرمی فر
 .4مهندس محمدحسین سجادی
 .5دکتر امیر علی سیف الدین

پنل :2
اقتصاد ،اقتصاد سالمت و تاثیرپذیری آن از کووید19-
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar3

 .2مهندس صابر میرزایی

 .1دکتر اکبر عبداللهی اصل
دکتر رجبعلی
درودی

 .2دکتر شهرام غفاری
 .3دکتر سجاد برخورداری
 .4دکتر نادر جهان مهر

9

15:30-14

10

17:30-16

استفاده از فناوری اطالعات در آموزش (اعم از
آکادمیک ،مدارس و آموزش های عمومی)
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar1

 .1دکتر آیین محمدی
دکتر حسین قنبری

 .2دکتر امیرعلی سهراب پور
 .3دکتر میترا ذوالفقاری
 .4دکتر فاطمی

فناوری های نوین در زمینه مدیریت بیماری ها با تاکید
بر پاندمی کووید( 19-دارویی)
https://www.skyroom.online/ch/tums3
/fanbazar2

 .1دکتر عباس کبریایی زاده
دکتر اسماعیل

 .2دکتر محمد عبده زاده

موذنی

 .3دکتر لقمان فیروزپور
 - .4دکتر منان حاجی محمودی

