
برنامه زمان بندى روز اول - افتتاحیه

ساعت
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:20
9:20 - 9:30
9:30 - 9:35
9:35 - 9:40

9:40 - 9:50

9:50 - 9:55
9:55 - 10:05
10:05 - 10:25
10:25 - 10:35

ثبت نام و پذیرایى
ورود به سالن و شروع برنامه 

تالوت آیاتى از قرآن مجید و پخش سرود ملى
برگزارى مراسم آیینى- سنتى

خیر مقدم محک
سخنرانى دبیر اجرایى کنگره در خصوص چرایى، اهداف و روش برگزارى کنگره

و گزارش اجمالى از روند آن
سخنرانى دبیران علمى کنگره در خصوص اهداف علمى کنگره

سخنرانى نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى
کلیپ

سخنرانى در خصوص درمان چند تخصصى سرطان کودك
پذیرایى

پریا ماوندى

بهناز آسنگرى- مدیر خدمات حمایتى مؤسسه خیریه محک

دکتر امیرمحمود حریرچى- متخصص سالمت عمومى و مدرس مددکارى اجتماعى
دکتر محمد فرانوش - فوق تخصص خون و سرطان کودك

پروفسور اریک بوفه - رییس انجمن بین المللى آنکولوژى کودك

سخنرانعنوان



برنامه زمان بندى روز اول - پانل هاى تخصصى و سخنرانى ها
10:40 - 11:00
11:00 - 12:00

12:00 - 12:20

سخنرانى  در خصوص حقوق کودك بیمار
پانل رویکرد محک براى ارائه خدمات حمایتى با اتکاء به جامعه مدنى

سخنرانى در خصوص نقش خدمات حمایتى در مرحله تشخیص

دکتر شیوا دولت آبادى - دکتراى تخصصى روانشناسى
رئیس پانل: دکترشهیندخت خوارزمى - نویسنده، پژوهشگر و تحلیل گر اجتماعى

اعضاى پانل: دکتر فرهاد حیدریان - رئیس مرکز آموزشى، پژوهشى و درمانى دکتر شیخ  
شیرین صدیق نژاد - مدیر امور شهرستان هاى مؤسسه خیریه محک

KSC نوعمان عبدالرحمان على - مدیر پروژه مؤسسه حمایت از کودکان کردستان عراق
دکتر میترا قالیبافیان - متخصص رادیوتراپى- آنکولوژى

دکتر عظیم مهرور - فوق تخصص خون و آنکولوژى کودکان
دکتر محمد نصیرى - مدیر کل خیرین و مؤسسات خیریه سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

مهندس احمد یزدان پناه - مدیر عامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان
چالز ام بوگوآ - نماینده فدراسیون بین المللى مددکارى در سازمان ملل

12:20 - 13:20

13:20 - 14:20
14:20 - 14:40
14:40 - 15:40

15:40 - 16:40

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله تشخیص
• اعالم خبر ناگوار

• مدیریت استرس، افسردگى و اضطراب بیمار
• آگاهى بخشى در زمان تشخیص با توجه به سن، جنسیت و نوع بیمارى

پذیرایى ناهار
سخنرانى در خصوص نقش خدمات حمایتى در سیر بیمارى

پانل نقش خدمات حمایتى در سیر بیمارى
• توانمندسازى و حفظ کارکرد خانواده

• ارتقاء کیفیت زندگى کودك مبتال به سرطان
• آموزش شیوه هاى تاب آورى در تیم درمان و خانواده

سخنرانى در خصوص استرس پس از آسیب

رئیس پانل: دکتر محمد حاتمى- عضو هیأت علمى دانشگاه خوارزمى
اعضاى پانل: 

دکتر امین رفیعى پور- دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت
دکتر محسن روزرخ - فوق تخصص جراحى کودکان

دکتر علیرضا شکرگزار - دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت
دکتر حمیده عادلیان- دکتراى تخصصى مددکارى اجتماعى

دکتر ناصر گودرزى-  دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت 
دکتر شهرام وزیرى- فوق دکتراى سایکو آنکولوژى

پروفسور کلر واکفیلد - رییس بخش علوم رفتارى در مرکز سرطان کودك استرالیا
رئیس پانل: دکتر امیر محمود حریرچى - متخصص سالمت عمومى و مدرس مددکارى اجتماعى

اعضاى پانل:
دکتر شهریار شهیدى - دکتراى تخصصى روانشناسى بالینى سالمت

دکتر مرضیه قرائت - مدرس مددکارى اجتماعى
دکتر عظیم مهرور - فوق تخصص خون و آنکولوژى کودکان

ناصر صالحى نیا- محقق علوم شناختى و مغز



برنامه زمان بندى روز دوم - پانل هاى تخصصى و سخنرانى ها

ساعت
8:30 - 9:00
9:00 - 9:05
9:05 - 9:25
9:25 - 9:45
9:45 - 10:45

10:45 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 12:20

12:20 - 12:30
12:30 - 14:00

ثبت نام و پذیرایى
گزارش دبیر اجرایى کنگره

خیر مقدم نماینده محک
سخنرانى در خصوص طب تسکینى در درمان سرطان کودك

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله پیگیرى و بازگشت به زندگى عادى
• مسائل و مشکالت کودك مبتال به سرطان  و خانواده ایشان در مرحله پیگیرى 

و بازگشت به زندگى عادى و عالئم آن
• مفهوم و توصیف خدمات حمایتى در این مرحله

• ایجاد انگیزه  و اعتماد در خانواده براى همراهى سازنده با تیم تخصصى و تداوم درمان
• توانبخشى شناختى و حمایت روانى نسبت به عوارض دیررس سرطان

پذیرایى
سخنرانى در خصوص بهبود یافتگى

پانل نقش خدمات حمایتى در مرحله سوگ و پس از سوگ
• روندهاى بین المللى مدیریت بحران سوگ

• تداوم ارتباط با خانواده سوگوار
• سازگارى روانى والدین، خواهر و برادر بیمار با فقدان

 قرائت بیانیه کنگره توسط دبیر علمى
پذیرایى ناهار

بهناز آسنگرى - مدیر خدمات حمایتى مؤسسه خیریه محک
سعیده قدس - بنیانگذار محک

پروفسور ایزارنگ نوچپرایون- استاد دانشگاه چوالالنگ کرن بانکوك
رئیس پانل: دکتر فریبا زرانى - دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت

اعضاى پانل:
دکتر حبیب آقابخشى - آسیب شناس اجتماعى

دکتر میترا قالیبافیان - متخصص رادیوتراپى- آنکولوژى
دکتر معصومه موسوى - فوق تخصص روان پزشکى کودك و نوجوان

ندا ندایى - کارشناس ارشد روان شناسى بالینى

تامار گوگاتیش ویلى- بنیان گذار خیریه ناکواولى
رئیس پانل: دکتر فرح لطفى کاشانى- فوق دکتراى طب روان تنى

اعضاى پانل:
بهناز آسنگرى - مدیر خدمات حمایتى مؤسسه خیریه محک

صدیقه داوودى - سرپرستار بخش آى سى یو بیمارستان محک
دکتر على زاده محمدى - دکتراى تخصصى روان شناسى بالینى

دکتر وحید صادقى فیروزآبادى - دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت
دکتر على زاده محمدى- دکتراى تخصصى روان شناسى بالینى

سخنرانعنوان



برنامه کارگاه ها

عنوان کارگاه
سالن آمفى تئاتر مؤسسه خیریه محک
سالن آمفى تئاتر مؤسسه خیریه محک

سالن کنفرانس

2 آذر 1396 - ساعت 16 - 14
2 آذر 1396 - ساعت 18 - 16

2 آذر 1396 - ساعت 18 - 16

برنامه ارتباط براى طب تسکینى
مراقبت از مراقبت کنندگان

کتاب و کودك بیمار

پروفسور ایزارنگ نوچپرایون - استاد دانشگاه چوالالنگ کرن بانکوك
دکتر بهمن بهمنى - دکتراى تخصصى مشاوره توانبخشى و عضو هیأت

علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى
دکتر شادى نوروزعلى - پزشک عمومى و دانشجوى دکتراى تخصصى

 مشاوره توانبخشى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى
مرضیه شاه کرمى - هماهنگ کننده گروه کتاب و کودك بیمار شوراى کتاب کودك

محل برگزارىزمانمدرسین کارگاه


