
 

 

 

 

 ردیف عنوان  8-10پنل اول: ساعت 

 1 تالوت قرآن سرود ملی –تالوت قران کریم 

 2 سخنرانی جناب آقای دکتر محمدی فر  -رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا 

 3 سخنرانی جناب آقای دکتر نقدی –معاون محترم دانشجویی 

 4 سخنرانی جناب آقای دکتر یارمحمدی واصل –دبیر اجرایی همایش 

 5 سخنرانی جنای آقای دکتر رشید –دبیر علمی همایش 

 6 موسیقی شهر خردمند

 7 سخنرانی جناب آقای دکتر صفاری نیا –مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سالمت 

 8 سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوبی –مسئول محترم مرکز مشاوره دانشگاه شاهد 

  کلیپ معرفی استان همدان

 کارگاه آموزشیبرگزاری  12 -10پنل دوم: ساعت 

 ردیف موضوع سخنران زمان

 جناب آقای دکتر اباذر اشتری  دقیقه 30

عضوء هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مشاور 

 پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

طرح پاد )پیشگیری از دخانیات در 

 مدارس( الزمه دانشگاه عاری از دخانیات 

1 

 سرکار خانم دکتر فاطمه متین خواه  دقیقه 30

 مدیر مرکز فرآموز نفس پاک، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

 2 پیشگیری از دخانیات در نوجوانان

 جناب آقای دکتر محمد علی گل دقیقه 30

 عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 3 مشاوره رفتاری ترک دخانیات

 دکتر محمدرضا شالبافانجناب آقای  دقیقه 30

 استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

های همساالن در گرایش به نقش گروه

 مصرف دخانیات

4 

 

 

 ارائه مقاالت به صورت انالین 14-12پنل سوم: ساعت 

 ردیف سمت نام و نام خانوادگی

 1 مسئول پنل دکتر اسداله نقدی

 2 اعضاء پنل دکتر ابوالقاسم یعقوبی

 3 اعضاء پنل دکتر حسین محققی

 4 اعضاء پنل دکتر اسماعیل باللی

 5 اعضاء پنل دکتر یداله قاسمی پور

 

 

 

 ساعت سخنران عنوان مقاله ردیف

( TTMاثربخشی روان درمانی مبتنی بر مدل فرانظری) 1

 بر آمادگی به اعتیاد دانشجویان 

 اکبر سلطانیآقای 

 کریم نژادفرزاد آقای 

12:00 

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با استعمال دخانیات در  2

 بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی            

 

 سبکتکیندکترقربانعلی 

 حامد مرادی آقای

12:20 

تجارب مروری بر مطالعات کمی و کیفی مربوط به  3

در زمینه کنترل دخانیات و  های مختلف جهاندانشگاه

 دود

 

 دکتر خسرو رشید

 آرزو دلفان بیرانوندخانم 

12:40 

مقایسه هراس اجتماعی و تکانشگری در دانشجویان  4

 سیگاری و غیرسیگاری

 

 دکتر تورج سپهوند

 زهرا بهرامیخانم 

13:00 

زندگی  ای و کیفیتمقایسه دانش، باور، رفتار تغذیه 5

 وابسته به سالمت دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

 

 دکتر یداله قاسمی پور

 حیدر رضاییخانم راحله 

13:20 

تأثیر عوامل خانوادگی در شروع مصرف سیگار در  6

 دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینا

 

 دکتر مسیب یارمحمدی

 علی نوذری آقای

13:40 
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