بخش اول :افتتاحیه
ساعت
8-8:05
8:5-8:10
8:10-8:20
8:20-8:30
8:30-8:45
8:45-9
9-9:15
9:15-9:30

سخنران

برنامه
تالوت آیاتی از قرآن مجید
سرود ملی
گزارش دبیر علمی کنگره
سخنرانی رئیس کنگره
وضعیت مصرف دخانیات در ایران و جهان
دخانیات و بیماریهای قلبی عروقی
دخانیات و بیماریهای ریوی
پیام سازمان بهداشت جهانی به کنگره دخانیات و سالمت

9:30- 10

دکتر حسین فرشیدی
دکترحسین داودی
دکتر علیاکبر حقدوست
دکتر فریدون نوحی
دکتر محمدرضا مسجدی
دکتر منصور رنجبر
استراحت ،پذیرایی
بخش دوم :تاثیر حوزه بر مصرف و کنترل دخانیات

هیات رییسه :آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی ،حجت االسالم محسن محمودی ،دکتر فریدون نوحی ،دکتر محمدرضا مسجدی ،دکتر مسعود پورمقدس ،حجت االسالم سید عباس تقوی ،سید حسن
معین شیرازی
سخنران
برنامه
ساعت
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی
دخانیات در منظر فتاوی
10 -10:30
حجت االسالم محسن محمودی
پاسخ جوانان و باورهای دینی
10:30- 11
حجت االسالم حسینی
معرفی روستای پاک با تاثیر عملکرد روحانیت
11-11:30
نماز ،نهار و بازدید از پوسترها

11:30-13:30

بخش سوم :قوانین در راستای کنترل مصرف دخانیات
هیات رییسه :دکتر احمد حمزه ،بهروز اکرمی ،دکتر کاووس دیندارلو ،دکتر غالمرضا حیدری ،مهندس بهزاد ولیزاده ،دکتر شاهین عباسزاده
برنامه

ساعت
13:30-13:50

13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:45
14:45-15
15-15:30

سخنران

قانون کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات از دیدگاه قوه مقننه
اجرای قوانین در  10سال گذشته
بررسی تاثیر اجرای سیاستهای مالیاتی در برخی کشورها با توجه به چالشهای موجود در این زمینه و ارائه راهکارهای برونرفت از آن در ایران
بررسی قوانین منع مصرف دخانیات در ایران
تحلیل برای سیاستگذاری ،مبارزه با دخانیات برای یک بندرعباس بدون دود
استراحت ،پذیرایی و بازدید از پوسترها

دکتر احمد حمزه
مهندس بهزاد ولیزاده
دکتر احمد جنیدی جعفری
رقیه میرزا احمدی
مجتبی مهترپور

بخش چهارم :دخانیات و جوانان
ساعت

هیات رییسه :دکتر علیاکبر توسلی ،موسی دادیزاده ،دکتر محمدرضا میری ،دکتر احمد رئیسی ،دکتر مجتبی بیوسه ،دکتر محمدامین امامی ،دکتر مهین عسکری
برنامه

سخنران

15:30-15:40

نگرشی برالگوی مصرف مواد دخانی آسیبزا در بین دانشآموزان نوجوان و راههای مصونیت بخشی در برابر آن :مطالعه مقطعی در منطقه میانه

میکائیل رسولزاده

15:40-15:50
15:50-16

بررسی تأثیر افزایش اعتمادبهنفس و مهارتهای ارتباطی در پیشگیری از گذر در مراحل مصرف سیگار در دانشآموزان دبیرستانی شهر تبریز
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزی شده در کاهش استعمال سیگار در نوجوانان باالی  15سال شهر فسا

دکتر اصغر محمدپوراصل
آسیه یاری اصطهباناتی

16-16:10

بررسی عوامل موثر بر استعمال سیگار در دانشجویان پرستاری پسر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را بر اساس مدل بزنف

دکتر نادر آقاخانی

16:10-16:20
16:20-16:30
16:30-16:40

پیشگوییکنندههای مصرف قلیان براساس الگوی تصورات -تمایالت در دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان بستک
بررسی تاثیر آموزش از طریق همتا بر ترک سیگار دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی رابطه عوامل فرهنگی و گرایش به مصرف سیگار در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

فرزانه پورجلیل

16:40:16:50

بررسی دانش و نگرش دانشجویان شهر فسا نسبت به مصرف قلیان

زهرا خیالی

تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر تهران

اشرف طالیی کاکلکی

16:50-17

ثریا نجاتی
سید راشد جزایری

بخش پنجم :پیشگیری ،مصرف و ترک دخانیات
هیات رییسه :دکتر محمدرضا مسجدی ،دکتر احمد محبی ،دکتر سید حسین داودی ،دکتر افشین استوار ،دکتر مرضیه نیکپرور ،دکتر غالمعلی جاودان
برنامه
ساعت
طرح پاد
8-8:15
برنامههای مبارزه با دخانیات در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
8:15-8:30
گزارش فعالیتهای جمعیت مبارزه با دخانیات
8:30-8:40
تاریخچه و وضعیت دو دهه ارائه خدمات ترک دخانیات در ایران
8:40-8:50
روشهای نوین ترک دخانیات
8:50-9
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کاهش قصد عرضه قلیان و تنباکو در بین متصدیان اماکن
حسن محمودی
9-9:10
عمومی و مواد غذایی شهر اراک
دکتر معصومه لطیفی
تاثیر تجویز اطالعات سالمت بر توان خود مراقبتی زنان باردار مصرف کننده سیگار و قلیان
9:10-9:20

سخنران
دکتر محمدرضا مسجدی
دکتر افشین استوار
حمیدرضا شاهسون
دکتر غالمرضا حیدری
دکتر نصیر دهقان

9:20-9:30

مروری بر پیشگیری و ترک دخانیات در ایران و جهان

9:30- 10

استراحت ،پذیرایی

دکتر سیده تسنیم اقبال افتخاری

بخش ششم :دخانیات و اقتصاد
هیات رییسه :دکتر محمد اسماعیل اکبری ،دکتر فریدون نوحی ،دکتر حسینعلی بصیری ،دکتر غالمرضا حیدری ،دکتر محمود شبستری ،دکتر کامران قاسمی
سخنران
برنامه
ساعت
دکتر محمدرضا مسجدی
وضعیت قیمت و مالیات دخانیات در جهان
10-10:20
دکتر غالمرضا حیدری
وضعیت معاهده جهانی کنترل دخانیات در ایران
10:20-10:40
محسن حسنی
فعالیتهای مالیات بر دخانیات انجام شده در ایران
10:40-11
مهندس بهزاد ولیزاده
چالشها و کارهای پیشرو مالیات دخانیات
11-11:15
دکتر علی حیرانی
رویکرد سیستمی به کنترل و مصرف دخانیات
11:15-11:30
11:30-13:30

نماز ،نهار و بازدید از پوسترها
بخش هفتم :مصرف دخانیات و اختالالت روان
هیات رییسه  :دکتر میترا صفا ،دکتر فرح مویدی ،دکتر حمزه صدیق ،دکتر علی مسعودیفر ،دکتر محمد نسیم تاجیک
برنامه
ساعت
خانواده و دخانیات
13:30-13:45
تاثیر آرپیپرازول بر میزان وابستگی به نیکوتین در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
13:45-14
ارزیابی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به سیگار در سال 1394
14-14:15
بررسی تصاویر مرتبط با دخانیات و میزان جذب مخاطب در صفحات اینستاگرام فارسی زبان
14:15-14:30
مصرف سیگار و روش های مقابله با استرس در جوانان سیگاری شهرستان الر
14:30-14:45
بررسی شیوع و میزان شدت اعتیاد به نیکوتین در مصرف کنندگان قلیان در تهران
14:45-15
عوامل مؤثردر گرایش به مصرف مواد اعتیادآور در شب امتحان درس فیزیولوژی از نقطه نظر دانشجویان رشته
15-15:15
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بررسی تأثیر افزایش شادکامی در پیشگیری از گذر در مراحل مصرف سیگار در دانشآموزان دبیرستانی شهر
15:15-15:30
تبریز
بررسی روانشناختی ودموگرافیک شیوع مصرف سیگار در افراد نابینای شهر تهران
15:30-15:40
سبک دلبستگی و رفتارهای تنظیمی در رشد بهنجار (چاقی و مصرف سیگار)
15:40-15:50
تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی عوارض جسمی و روانشناختی سیگار در نوجوانان پسر
15:50-16

سخنران
دکتر میترا صفا
دکتر علی مسعودیفر
دکتر فرح مویدی
دکتر حمزه صدیق
دکتر محمدرفیع بذرافشان
دکتر زهرا حسامی
سمانه معتمد جهرمی
دکتر اصغر محمدپوراصل
منصور شادکام
هدیه وزیریتبار
دکتر فتحاله محمدیان

بخش هشتم :دخانیات و عوامل اجتماعی و فرهنگی

هیات رییسه :دکتر رضا ملکزاده ،دکتر حسین ملکافضلی ،دکتر محمد اسماعیل اکبری ،دکتر شهرام زارع ،دکتر زهرا حسینی ،دکتر منصور اخالقیپور ،دکتر
عبداهلل غریبزاده
سخنران
برنامه
ساعت
دکتر غالمرضا حیدری
بررسی سه دهه زمانی نمایش مصرف دخانیات در فیلم های سینمایی ایران بین سالهای  60تا 90
8-8:10
دکتر رضا کمالی
رسانهها و نقش آنها در فرهنگسازی جامعه بدون دخانیات
8:10-8:20
دکتر منصور اخالقیپور
نقش سالمت اجتماعی در گرایش به سوءمصرف دخانیات
8:20-8:30
ماشااهلل مریدی
چالشهای عدم تحقق جامعهای عاری از دخانیات از دیدگاه صاحبنظران استان هرمزگان
8:30-8:40
احمد مبارکی
اقدامات انجام شده جهت حذف دخانیات در روستای میلکی پارسیان
8:40-8:50
عبدالعزیز گیالنی
خانه بهداشت نمونه ،روستای گیران سیستان و بلوچستان
8:50-9
9-9:10
9:10-9:20
9:20-9:30
9:30- 10

عوامل پیشبینیکننده مصرف قلیان در مراجعهکنندگان به مراکز خدمات جامع سالمت و خانههای بهداشت شهر
بندرعباس کاربرد تئوری رفتار برنامهریزی
بررسی میزان آگاهی و کاربست رویکردهای تغییر رفتار بکار گرفته شده توسط پزشکان در درمان بیماران قلبی-
عروقی مصرفکننده سیگار و قلیان
بررسی اثر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزی شده در مصرف سیگار در مردان سیگاری

دکتر زهرا حسینی
دکتر الهام بوشهری
عباسعلی رمضانی

استراحت ،پذیرایی
بخش نهم :مصرف دخانیات و بیماریها
هیات رییسه :دکتر محمدجواد زیبایینژاد ،دکتر افشین امیرپور ،دکتر حسین فرشیدی ،دکتر هادی اسحقیثانی ،دکتر وحید دهستانی ،دکتر عبدالعظیم نجاتیزاده
ساعت
10-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40

برنامه
تاثیر مصرف دخانیات بر پیشآگهی در بیماران آنژیوپالستی شده
تاثیر دخانیات بر دژنراسیون ماکوالر وابسته به سن
وضعیت مصرف دخانیات و حوادث بزرگ قلبی عروقی در بیماران بعد از سکته حاد قلبی :کوهورت آینده نگر
نقش محافظتی کروسین در آسیبهای قلبی -عروقی ناشی از استرس اکسیداتیو و التهاب در مدل قرارگیری مزمن در
معرض دود سیگار

سخنران
دکتر محمدجواد زیبایینژاد
دکتر علی آقا علیشیری
دکتر مرضیه نیک پرور
دکتر مهین دیانت

10:40-10:50

اثر بیماری زایی مصرف دخانیات بر ژن های انسانی

دکتر عبدالعظیم نجاتیزاده

10:50-11

بررسی ارتباط بین حضور در فضای استعمال قلیان و حجمهای ریوی در کارکنان شاغل در قهوهخانههای شهر بندرعباس

دکتر ولی علیپور

11-11:10

بررسی مصرف سیگار بر سالمت جسمانی مراجعین به مرکز طب کار بیمارستان شهیدی محمدی شهر بندرعباس طی
سال 1397

دکتر هادی اسحقیثانی

11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-12
12-12:30

تاثیر مصرف سیگار برپروسه درمان بیماران سل ریوی تازه تشخیص داده شده
دخانیات و بیماریهای روماتولوژیک
دخانیات و بیماریهای گوارشی
دخانیات و بیماریهای ریوی
جمعبندی و اختتامیه

12:30-14

نماز و ناهار

دکتر مهشید آریانپور
دکتر ترانه تراکمه
دکتر مجتبی خادمی
دکتر وحید دهستانی

