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برنامه کنگره بین المللی سالمت همراه شیراز()SIM Congress 2019
ایران – شیراز 1و  2اسفند 1397
طبقه همکف – تاالر شهید دستغیب (سالن آمفی تئاتر)
زمان

عنوان

سخنران

7:30- 8:00

پذیرش

8:00 – 8:20

مراسم افتتاحیه

سمت

روز اول  /1 -اسفند1397 /

8:20 –8:40

خیر مقدم و تبیین اهمیت و اهداف
کنگره

دکتر کامران باقری لنکرانی

رئیس کنگره

8:40 –8:50

سخنرانی

دکتر علی بهادر

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8:50–9:00

سخنرانی

مهندس محمدجواد آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات

9:00 –9:10

سخنرانی

دکتر عنایت اله رحیمی

استاندار محترم فارس

9:10 –9:20

ارائه گزارش کنگره

دکتر سید جلیل معصومی

دبیر علمی کنگره

9:20 –9:30

سالمت همراه و رسانه دیجیتال در
اقتصاد شرکت های دانش بنیان

دکتر حسین وطن پور

مدیرکل محترم توسعه فناوری سالمت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

9:30-9:40

بالک چین راه حلی برای سالمت
همراه :چالش ها و فرصت ها

دکتر سید ستار هاشمی

معاون محترم فناوری اطالعات شرکت ارتباطات
زیرساخت کشور

9:40-9:50

سالمت همراه در برنامه جدید پرونده
الکترونیک سالمت ایرانیان

دکتر سید محمود تارا

مسئول محترم دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

9:50 -10:25

افتتاحیه نمایشگاه  ،پذیرایی میان وعده  ،ارائه پوستر

10:25 -10:35

معرفی حامی مالی

10:35-11:00

سالمت همراه برای مراقبت
بیماری های مزمن

دکتر فرهاد فاتحی

پژوهشگر مرکز سالمت آنالین دانشگاه کوئینزلند
استرالیا

11:00 – 11:20

فناوری های نوظهور در سالمت همراه

Dr. Cenk Tezcan

کارآفرین حوزه سالمت -ترکیه

11:20 –11:40

ارتقاء سواد سالمت در بیماران دیابتی

دکتر علیرضا احمدوند

پژوهشگر دانشکده علوم بالینی دانشگاه فناوری
کوئینزلند استرالیا

11:40 – 12:00

چالش های پیش رو در موبایل
تله رادیولوژی

دکتر علیرضا شکیبا فرد

رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس

12:00 – 13:30

نماز و ناهار

13:30 – 13:45

گزارش وضعیت مراکز رشد دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

دکتر یونس قاسمی

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

13:45 –14:05

نقش سالمت همراه در ارتقای بهداشت
و سالمت جامعه

دکتر رضا ملک زاده

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
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14:05 –14:20

فعالیت ها و حمایت های وزارت
بهداشت از توسعه سالمت همراه

دکتر سید محمد هادی ایازی

14:20 –14:35

حمایت های معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری از توسعه شرکت های
سالمت دیجیتال

دکتر مهدی محمدی

دبیر محترم ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد
دیجیتال و هوشمند سازی

14:35 –15:05

سخنرانی مدیران عامل چهار شرکت
حوزه سالمت همراه

-

-

معاون محترم اجتماعی وزارت بهداشت

پنل
بیان چالش ها و فرصت های سالمت همراه

15:05 –16:35

مسئول پنل :دکتر سید محمدهادی ایازی
ارائه دهندگان :دکتر مهدی محمدی؛ دکتر حسین وطن پور؛ دکتر سید محمود تارا؛ دکتر سید جلیل معصومی؛ دکتر علی علیزاده؛
دکتر علیرضا چوبینه؛ دکتر سیاوش ملکی فر؛ نماینده سازمان غذا و دارو

16:00-20:00

استارتاپ

روز اول  /1 -اسفند1397 /

سخنران

زمان

عنوان

13:30 –16:00

کارگاه :راهبردها و چالش های ارزیابی
مداخالت بالینی سالمت همراه

سمت

جلسات موازی ،طبقه اول – سالن گردهمایی
دکتر فرهاد فاتحی

پژوهشگر مرکز سالمت آنالین دانشگاه کوئینزلند
استرالیا

جلسات موازی ،طبقه اول – سالن کنفرانس
13:30 –16:00

کارگاه :گرایش های موجود در سالمت
همراه با رویکرد آینده پژوهی

Dr.Cenk Tezcan

کارآفرین حوزه سالمت -ترکیه
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طبقه همکف – تاالر شهید دستغیب (سالن آمفی تئاتر)

روز دوم  /2 -اسفند1397 /

زمان

عنوان

سخنران

سمت

8:30 –8:50

اینترنت اشیاء ،انقالب چهارم صنعتی و
تحوالت حوزه سالمت

دکتر سید علی اکبر صفوی

عضو هیأت امناء دانشگاه شیراز و استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
شیراز

8:50–9:10

اهمیت سالمت همراه در پیشگیری و
کنترل بیماری های غیرواگیر

دکتر رضا ملک زاده

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

9:10–9:30

پلت فرم بومی اینترنت اشیاء مبتنی بر
سالمت همراه

دکتر امید پورنیک

عضو هیأت علمی و رئیس مرکز رشد و نوآوری
دانشگاه علوم پزشکی ایران

9:30-9:50

چالش ها و آینده سالمت همراه در آسیا

Dr.Nadeem Mahmood

دانشیار گروه علوم کامپیوتر دانشگاه کراچی

9:50-10:10

پرونده سالمت شخصی و سالمت همراه

دکتر رکسانا شریفیان

مدیر گروه علوم اطالعات سالمت دانشکده
مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

10:10–10:30

پذیرایی میان وعده – استارتاپ و ارائه پوستر

10:30-10:35

معرفی حامی مالی
پنل
چالش های سیستم های اطالعات سالمت در اجرای سالمت همراه

10:35–11:20

مسئول پنل :خانم دکتر رکسانا شریفیان
ارائه دهندگان :خانم دکتر ریتا رضائی ،آقای دکتر مهدی نصیری ،آقای دکتر امید پورنیک ،آقای دکتر مهران یزدی ،خانم
دکتر اعظم اصالنی ،خانم دکتر رکسانا شریفیان

11:20–12:00

مراسم اختتامیه

12:00-13:30

نماز و ناهار

