
 سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای
 4931 اسفند 41 صبح  ،سه شنبه علمی برنامه

 پسشکی، دانشگاه علوم پسشکی اصفهان مرکس مطالعات و توسعه آموزش زیتون، تاالر

 َاىعٌ                                     سهبى   

 هلي  سزٍد پخش هجيذ، قزآى اس آيبتي تالٍت 0188 – 01:8

 دکتش هَػی علَی                                                     هعشفی اّذاف ٍ هحَس ّبی ػویٌبس  01:8 – 0128
 ، داًـیبس گشٍُ سٍاًپشػتبسیػویٌبس علوی دثیش                                                                             

  چٌگیض طبّشُ دکتش                        اصفْبى  پضؿكی علَم داًـگبُ سئیغ هقذم خیش ٍ ػخٌشاًی 0128 – 0138
 سییغ هحتشم داًـگبُ علَم پضؿكی اصفْبى                                                                                    

 بخش اٍل: اجشاء ٍ  هذل هبی هزاقبت تسکيٌي                                                  

 ػیبػت ّب ٍ قَاًیي هشاقجت تؼكیٌی دس ایشاى 0138 –0158

 هعبٍى پشػتبسی ٍصاست ثْذاؿت -بسیدکتشی پشػت -دکتش هشین حضشتی 

 ّوكبسی ّبی هـتشک تحقیقبتی ایشاى ٍ هَػؼِ ػبػبکبٍا 0158 – 01:8

 Tanaka Nobuo- هٌْذع، طاپي 

 هٌضل ٍ ًقؾ صًبى دس هشاقجت 01:8 – 0138

 دکتش Sachiko Hosoya - دکتشی، طاپي 

 اسائِ یک هذل هشاقجت تؼكیٌی دس کـَس اػتشالیب1 یک هطبلعِ کیفی 0138 – 0158

 ـیبس گشٍُ پشػتبسی ػالهت ثضسگؼبلداً -دکتش هؼعَد ثْشاهی 

 پذيزايياستزاحت ٍ  0158 – 8128:

 چبلؾ ّبی اسائِ هشاقجت تؼكیٌی ٍ ساّكبسّببخش دٍم:  

 دس کـَس طاپي چبلؾ ّبی هشاقجت تؼكیٌی دس هٌضل 8128: – 188::

  دکتش Makiko Iguchi- طاپيپضؿک هشاقجت دس هٌضل ، 

  دس کـَس ایشاى تؼكیٌی دس هٌضل ّبی ٍیظُ هشاقجت ::1 88 – 128::

  اًكَلَطیؼت -عجذالشحین حضیٌیدکتش 

 سيبستگذاری در هزاقبت تسکيٌيپبًل:  128:: – 2138:

 دکتش علیشضب ایشج پَسهسئَل پبًل:   

 

 سٍیكشد ثیي حشفِ ای دس هشاقجت تؼكیٌی        

 داًـیبس گشٍُ پشػتبسی هشاقجت ّبی ٍیظُ -دکتش علیشضب ایشج پَس 

 گًَگی ساُ اًذاصی ػشٍیغ هشاقجت ّبی تؼكیٌی چ     

 داًـیبس داًـگبُ علَم پضؿكی تْشاى،  -دکتش هبهک طْوبػجی
 فلَؿیپ طت تؼكیٌی

 تؼكیٌی -هذل هذیشیت یكپبسچِ هشاقجت ّبی حوبیتی   

  دکتشی هٌْذػی ػیؼتن ّبی  -پَسقبدسیاحوذسضب دکتش
ػشطبى آالء عضَ ّیأت هذیشُ هشکض پیـگیشی ٍ کٌتشل  -ػالهت
 )هكؼب(

 اًَاع هذل ّبی آسام ثؼتش  

 اٍسطاًغ طت  -ػْشاثی کشین دکتش   

https://www.google.com/search?q=Sekimoto+Iguchi&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjbu_er7NXfAhVBpYsKHRIZA_kQsAR6BAgGEAE


 دس ثیوبساى هجتال ثِ ػشطبى تؼكیٌی هشاقجت ًظبم طشاحی  

 داًـگبُ ًَصاداى، ٍ کَدکبى گشٍُ داًـیبس -سػَلی هشین دکتش 
  ثْـتی ؿْیذ پضؿكی علَم

 دس ایشاى هٌضل دس هشاقجت 

 اًكَلَطیؼت -حضیٌی عجذالشحین دکتش  

 ًهبر ٍ ًوبس استزاحت،     2138:-4188:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای
 4931 اسفٌذ 41 عصز ،سه شٌبه

 پسشکی، دانشگاه علوم پسشکی اصفهان مرکس مطالعات و توسعه آموزش زیتون، تاالر

 َاىعٌ سهبى

 هعٌَی دس هشاقجت تؼكیٌیهشاقجت بخش سَم:  

 هشاقجت هعٌَی هجتٌی ثش هكتت ثَدیؼن 4188: – 4138:

  دکتشYoshiyuki Kasai- طاپيداًـیبس، ، علَم اجتوبعی دکتشی 

 هشاقجت هعٌَی دس هشاقجت تؼكیٌی ٍ ؿیَُ اسائِهجبًی، اصَل  4138: – 4148:

  داًـكذُ پضؿكییبس هعبسف اػالهی، اػتبد -ػیذ سٍح اهلل هَػَی صادُدکتش 

 پبًل: هزاقبت هعٌَی در هزاقبت تسکيٌي 

 فشآیٌذ غشثبلگشی هعٌَی ثیوبساى ًیبصهٌذ هشاقجت تؼكیٌی  دکتش ػیذ سٍح اهلل هَػَی صادُهسئَل پبًل:  4148: –6188:

 ُاػتبدیبس هعبسف اػالهی -دکتش ػیذ سٍح اهلل هَػَی صاد 

 دس هشاقجت تؼكیٌی ٍ ًظبم پبػخگَیی هعٌَی تعبسضبت

 حقَق اػتبدیبس گشٍُ فقِ -دکتش هحوذهْذی احوذی فشاص ٍ 

هشاقجت هعٌَی ثیوبساى ػشطبًی ثش اػبع دعب ٍ ؿٌبخت دسهبًی 
 اػالهی

 گشٍُ سٍاًـٌبػی داًـیبس -دکتش هؼعَد آرسثبیجبًی، 
 پظٍّـگبُ حَصُ ٍ داًـگبُ

 جبیگبُ اخالق دس هشاقجت تؼكیٌی

 ثضسگؼبالىبس گشٍُ پشػتبسی داًـی -دکتش هحؼي ؿْشیبسی 

 هشاقجت هعٌَی دس هشاقجت تؼكیٌی

  دکتشی  -جَادیعلیشضب دکتشحجت االػالم ٍ الوؼلویي
 فقِ ٍ اصَل، هؼئَل ًْبد سّجشی

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://rihu.ac.ir/n1635-e26403.html
http://rihu.ac.ir/n1635-e26403.html
http://rihu.ac.ir/n1635-e26403.html


  سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای
 4931 اسفند 41 چهارشنبه، علمی برنامه

 پسشکی، دانشگاه علوم پسشکی اصفهان مرکس مطالعات و توسعه آموزش زیتون، تاالر

 عٌَاى                                     سهبى  

 هجيذ  قزآى اس آيبتي تالٍت                               0188 – 0185

 هعشفی ثشًبهِ ّبی سٍص دٍم تَػط دثیش علوی ثشًبهِ                                                    0185 – 01:5

 بخش اٍل: تسکيي عالئن ٍ ببستَاًي در هزاقبت تسکيٌي 

 هٌبػت ػبصی هحیط ٍ اػتفبدُ اص ٍػبیل کوكی دس هشاقجت تؼكیٌی 01:5 – 0138

 داًـیبس اعضبی هصٌَعی -دکتش اثشاّین صبدقی 

 ثبصتَاًی ثیوبساى هجتال ثِ ػشطبى 0138 – 0145

 لٌفَتشاپیؼت -دکتش ًَؿیي پبسػبگْش 

 ًقؾ کبسدسهبًی دس هشاقجت تؼكیٌی 10 45 – 0188

 عضَ ّیأت علوی، هشثی کبسدسهبًی -دکتش حؼیي ػَستجی 

 دس هشاقجت تؼكیٌی هذیشیت عالئنچبلؾ ّبی  0188 –0138

 ؿْیذ ثْـتی یپشػتبسی، داًـگبُ علَم پضؿك اػتبدیبس -دکتش هٌْبص ایلخبًی 

 آساهجخـی ثِ کوک داسٍ دس هشاقجت ّبی تؼكیٌی هشاحل پبیبى صًذگی  0138 –8:

 اًكَلَطیؼت -دکتش هٌْبص داًؾ 

 استزاحت ٍ پذيزايي             8188: – 81:5:

 بخش دٍم: حوبيت رٍاًشٌبختي ٍ اجتوبعي در هزاقبت تسکيٌي 

 هشاقجت سٍاًـٌبختی دس ثیوبساى هجتال ثِ ػشطبى 81:5: – 8148:

 اػتبدیبس سٍاًپضؿكی -دکتش هحوذسضب ؿعشثبفچی  

 هذدکبسی اجتوبعی اص هٌظش هَلفِ ّبی اجتوبعی اثشگزاس ثش ػالهت  8148: – 188::

 پضؿک ٍ -دکتش پظهبى عقذک PhDآهَصؽ پضؿكی 

 هزاقبت تسکيٌيپبًل: هذيزيت ديستزس هبی رٍاًشٌبختي ٍ اجتوبعي در  

 دکتش هَػی علَی هسئَل پبًل:  188:: –2138:

 

 حوبیت سٍاًـٌبختی دس هشاقجت تؼكیٌی

 فلَؿیپ اػتبدیبس سٍاًپضؿكی -ؿعشثبفچی هحوذسضب دکتش ،
 پضؿكی سٍاتٌی ٍ سٍاى دسهبًی

 تال ثِ ػشطبىشػتبس دس کبّؾ اضطشاة ثیوبساى هجًقؾ سٍاًپ

 اػتبدیبسگشٍُ سٍاًپشػتبسی -جْبًگیش هقصَدی دکتش 

 آًبىی ثِ هجتالیبى ػشطبى ٍ خبًَادُ ِ خجشّبی ثذ پضؿكئاسا

 فلَؿیپ پضؿكی سٍاتٌی ٍ سٍاى دسهبًی  -دکتش آصادُ هلكیبى 

 دس هشاقجت تؼكیٌی هذیشیت دیؼتشع ّبی سٍاًـٌبختی

 داًـیبس گشٍُ سٍاًپشػتبسی -دکتش هَػی علَی 

 هشاقجت تؼكیٌیًقؾ هذدکبسی اجتوبعی دس 

 پضؿک ٍ -دکتش پظهبى عقذک PhDآهَصؽ پضؿكی 

 ًهبر ٍ ًوبس ،اختتبهيه                       2138:-4188:

 


