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نخستین کنگره دیجیتال مدی��ت و درمان

COVID-19 د� بستر شبکه اجتماعی تخصصی

محور های کنگره:

COVID-۱۹ الگوی عملی مدی��ت موفق 

COVID-۱۹ وش های تشخیصی � 

COVID-۱۹ ی ل و پیشگی� وش های کنت� � 

COVID-۱۹ مدی��ت بیمارستانی 

COVID-۱۹ وش های درمانی � 

COVID-۱۹ ل ی های شرکت های دانش بنیان در کنت� و�  نقش نوآ

COVID-۱۹ ی های سالمت دیجیتال در درمان و مدی��ت  کا��رد فناو�

وز جنب ههای وس جدید، با نام SARS-CoV-2 که اغلب با نام COVID-19 شناخته م یشود، از دسامبر ۲۰۱۹ تا ام� وناوی� ک�

ی د� زندگی بشر، اهمیت مداخله ی تاثیرهای این هم هگی�  مختلف زندگی بش� را تحت تاثیر جدی قرار داده است. شدت و فراگی�

ی ساخته و از ای ن� و، مجموعه مختلفی از اقدامات  و� وه شگران و فعاالن رشت ههای مختلف علمی را ض�  متخصصان، پ�

ب همنظور شناخت و مواجهه هرچه بهت� با این پدیده در حوز ههای مختلف تع��ف شده است. «کنگره دیجیتال مدی��ت

ی هرچه بهتر  فضای تبادل  ی است که ب همنظور شکل گی�  و درمان COVID-19 د� بستر شبکه اجتماعی تخصصی»  ،  تدبی�

ی تخصصی در نظر گرفته شده است. دانش و همکا�

ونا در کالنشهر تهران»  این کنگره با هدایت «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»  و «ستاد مقابله با ک�

ی برگزار خواهد شد.  در اسفندماه سال جا�

مخاطبان:
 اساتید، دانشجویان و دان شآموختگان رشت ههای مختلف علوم

وهشی و حرف های   پزشکی و سای� رشت ههای تخصصی (با عالئق پ�

(COVID-19 ی در حوزه هم هگی�

ی اطالعات   مدیران و سیاس تگذاران نظام حوز ههای سالمت، فناو�

ی کشور و� و اکوسیستم نوآ

 شرک تهای دان شبنیان حوزه سالمت ب هویژه شرک تهای فعال

 در حوزه سالمت دیجیتال



ارکان کنگره

 دکتر سید فرشاد عالمه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی تهران

قندی  الوند ناصر

دانشجوی پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 درمانی شهید بهشتی

 دکت� رضا گل پیرا

 س��رست دفتر مدی��ت بیمارستانی و تعالی

 خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

��یس کنگره

ی  دکتر علیرضا دالو�

ونا در   معاون بهداشت ستاد مقابله با ک�

کالنشهر تهران

ز  دکتر مینو مح�

وه عفونی دانشگاه  عضو هیئت علمی گ�

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 تهران

 دکتر امیر حسین تکیان

وه بهداشت جهانی    عضو هیئت علمی گ�

و سیاست عمومی دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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 دکتر سید علی دهقان منشادی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

کمیته علمی

 دکتر علی ماهر

ی مدی��ت  عضو هیئت علمی دانشکده مجا�

 و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 دکتر محمد رضا صالحی

وه  متخصص عفونی، عضو هیات علمی گ�

ی های عفونی دانشگاه علوم پزشکی  بیما�

ونا  تهران و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با ک�

 دکتر علی ابرازه

مشاو� و��� بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور

 دکتر حمید عمادی

ی های وه بیما�  متخصص عفونی،مدیر گ�

 عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو

ونا  کمیته علمی ستاد ملی مقابله با ک�

 دکت� پیام طبرسی

وه عفونی علوم پزشکی   عضو هیئت علمی گ�

 و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دکتر نسیم خواجوی راد

رئیس دفتر مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دکتر ساسان توانا

فوق تخصص ��ه عضو هیئت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر اجرایی کنگره:

 دکتر نادر توکلی
ونا در کالنشهر تهران و   معاون درمان ستاد مقابله با ک�

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دکتر علی جعف��ان
وه جراحی عمومی دانشگاه    عضو هیئت علمی گ�

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دکتر حسین کاظمی زاده
وه داخلی دانشگاه علوم عضو هیئت علمی گ�

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ی  دکتر مرتضی صانعی طاه�
ی دانشگاه علوم وه رادیولو� عضو هیئت علمی گ�

وان پزشکی  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی وه � عضو هیئت علمی گ�

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 درمانی تهران

دبیر علمی کنگره:

 دکتر محمد ا��ابی
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COVID-19 سخنرانان کلیدی بخش مدی��ت

ی ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۸ تا ۱۲ تا��خ برگزا�

دکتر عباسعلی ک��می

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر علیرضا زالی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 درمانی شهید بهشتی و فرمانده ستاد مقابله 

ونا در کالنشهر تهران با ک�

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکی کشور

 دکتر نادر توکلی

ونا در کالنشهر معاون درمان ستاد مقابله با ک�

 تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 درمانی ایران

معرفی قسم تهای مختلف کنگره 
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COVID-19 سخنرانان کلیدی بخش درمان

ی ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۸ تا ۱۲ تا��خ برگزا�

دکتر حمید عمادی

دکتر ساسان توانا

دکتر امید مرادی مقدم

 دکتر محمد رضا صالحی

Covid19congress.tritapp.net

ی های عفونی  وه بیما� متخصص عفونی،مدیر گ�

دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته علمی 

ونا ستاد ملی مقابله با ک�

فوق تخصص ��ه عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

فوق تخصص مراقبت ویژه و عضو هیات علمی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته علمی

ونا در کالنشهر تهران  وکشور  مراقبت ویژه ک�

وه متخصص عفونی، عضو هیات علمی گ�

ی های عفونی دانشگاه علوم پزشکی   بیما�

ونا تهران و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با ک�
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معرفی قسم تهای مختلف کنگره 

۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹

قرآن و س�ود جمهو�ی اسالمی ایران

زمان بندیسخنرانعنوان برنامه

۸:۱۵-۸:۰۰

وز اول ۱۱:۴۵-۱۲:۰۰اختتامیه �

موضوع

۸:۳۰-۸:۱۵
دکتر سید فرشادعالمه

دکتر نسیم خواجوی راد
افتتاحیه

دکتر قاسم جان بابایی ۸:۳۰-۸:۵۰سخنران کلیدی ۱
مدی��ت بحران کشور د� پاندمی 

COVID-19نقاط ضعف و قوت

دکتر علیرضا زالی ۸:۵۰-۹:۱۰سخنران کلیدی ۲ واکسیناسیون  COVID-19باید ها 

و نباید ها

ی ۹:۱۰-۹:۱۵محتوای تصوی�

دکتر عباسعلی ک��می ۹:۱۵-۹:۳۵سخنران کلیدی ۳
ن خدمت رسانی بین  ی توا� قرا� بر

ونایی ونایی و غیر ک� بیماران ک�

دکتر نادر توکلی ۹:۳۵-۹:۵۵سخنران کلیدی ۴
سهم قرنطینه در مدی��ت پاندمی ها، 

معایب و مزایا

دکتر جان بابایی، دکت� زالی، 

دکتر ک��می و دکتر توکلی
۹:۵۵-۱۰:۳۰پرسش و پاسخ پنل پرسش و پاسخ سخنرانان کلیدی

نتراک ۱۰:۳۰-۱۰:۴۰آ

ی ۱۰:۴۰-۱۰:۴۵محتوای تصوی�

۱۰:۴۵-۱۱:۴۵پنل ارائه مقاالت

مدی��ت
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۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

قرآن و س�ود جمهو�ی اسالمی ایران

زمان بندیسخنرانعنوان برنامه

۸:۱۵-۸:۰۰

موضوع

۸:۳۵-۸:۱۵ دکتر حمید عمادی

دکتر محمدرضا صالحی

سخنران کلیدی ۱

۸:۵۵-۸:۳۵

وسی در درمان  و های ضد وی� دا�

COVID-19

سخنران کلیدی ۲

۹:۰۰-۸:۵۵

درمان عفونت های همزمان در 

COVID-19 مبتالیان به

ی محتوای تصوی�

دکتر ساسان توانا ۹:۰۰-۹:۲۰سخنران کلیدی ۳
وئید ها در  نقش کورتیکواست�

COVID-19 درمان

دکتر امید مرادی مقدم ۹:۲۰-۹:۴۰سخنران کلیدی ۴
مراقبت های تنفسی و مالحظات 

  Critical careدرمانی د� بیماران

دکتر حمید عمادی، دکتر محمدرضا صالحی، 

دکتر ساسان توانا، دکتر امید مرادی مقدم
۹:۴۰-۱۰:۱۵پنل پرسش و پاسخ

ی نتراک و محتوای تصوی� ۱۰:۱۵-۱۰:۳۰آ

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰پنل ارائه مقاالت

درمان

اختتامیه کنگره و اهدا

 جوای� پوست� و مقاله برتر
۱۲:۰۰-۱۱:۳۰

پنل پرسش و پاسخ سخنرانان کلیدی 



کارگاه
وناو مدی��ت بیمارستانی د� بحران  ک� لیدرشیپ 

زمان:

۱۴ اسفند ماه

 دکتر علی جعف��ان ساعت ۱۴ الی ۱۶

  مدیر کارگاه

لیدرشیپ مدی��ت بحران

 دکتر سعیدرضا مه��ور

دکتر نسیم خواجوی راد

زازاده  دکتر علی لباف دکتر عظیم می�

 گزارش مطالعه تحلیلی تج��یات 

 بیمارستان های دانشگاه علوم

 پزشکی تهران در مدی��ت بحران 

ونا ک�

سخنرانان

 دکتر سید فرشاد عالمه

  تج��یات مدی��ت بیمارستان 

امام خمینی د� پیک اول

اعضای پنل پرسش پاسخ

کنگره دیجیتال     مدیریت  و درمان 

COVID-19

www.covid19congress.tritapp.net
۰۸



، اشتراک تجارب  معرفی بیمارپنل

ور چالشهای درمانی  کووید-۱۹ و م�
به جهت پاسخ به برخی از ابهامات و چالش های موجود در درمان COVID19 بر آن شدیم تا 

ی که طی ماه های در قالب یک پنل معرفی بیمار از تجارب برخی صاحبنظران در درمان این بیما�

ی بوده اند بهره بگی��م.  زه با این بیما� گذشته در خط مقدم مبا�

مسئول پنل

۱۴:۴۰-۱۴:۰۰

معرفی بیمار ۲

پرسش و پاسخ

سرکار خانم دکتر خواجوی راد(متخصص داخلی)،جناب آقای دکتر صالحی(

متخصص عفونی)،جناب  آقای دکتر کاظمی زاده(فوق تخصص ��ه)

۱۵:۰۰-۱۴:۴۰

۱۵:۴۰-۱۵:۰۰

۱۶:۰۰-۱۵:۴۰

دکتر نسیم خواجوی راد

رئیس دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

www.covid19congress.tritapp.net بهداشتی درمانی تهران

کنگره دیجیتال     مدیریت  و درمان 

COVID-19

۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

۰۹

زماناعضای پنلعنوان

پنل معرفی بیمار

جناب آقای دکتر نکو قدم (متخصص داخلی)، سرکار خانم دکت� یزدی(متخصص داخلی)،معرفی بیمار ۱

سرکار  خانم دکت� ب�رگمهر(فوق تخصص ��ه)،جناب  آقای دکت� پیشگاهی (فوق تخصص

پرسش و پاسخ اینت�ونشن کاردیولو�ی)
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شیوع گسترده ک�ونا وی�وس جدید و تأثیرات گوناگونی که ب ههمراه داشته است، باعث ناکارایی بسیا�ی ا� راهکارهای

و�ی ام�وز نه تنها امتیاز، بلکه یک ض�ورت  ا� پیش تج��ه شده در مواجهه با این پدیده شده است. از ای ن�و توجه به نوآ

و�ی در مواجهه با بحران پاندمی COVID-19، به شناسایی و   جدی محسوب م یشود. د� پنل نقش اکوسیستم نوآ

و�ی کشور، طی ی کسال گذشته و نقاط قوت و ضعف  ب�رسی دستاوردها و ظرفی تهای ایجاد شده در اکوسیستم نوآ

وس پرداخته م یشود. ونا وی� ی ک� ی کشور در مواجهه با بحران هم هگی� و� ی و نوآ حوزه فناو�

ور کشو� با سیاس تگذاران، ویدادهای جانبی آن، فرصتی برای تعامل مستقیم تی مها و شرک تهای نوآ این پنل و �
ً

 مدیران و دس تاندرکاران نظام سالمت کشور خواهد بود که برنام ههای آن متعاقبا از ط��ق وبسایت کنگره 

اعالم خواهد شد.

در مواجهه ی پنل و�   نقش اکوسیستم نوآ

وس جدید ونا با  وی� ی ک� بحران هم هگی�



یاولین  دستاوردهای شرکت های نمایشگاه مجا�

ل و درمان  COVID-19 ایرانی در مدی��ت، کنت�

ونا در کالن شهر تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، به موازات کنگره دیجیتال، نمایشگاه  به کوشش ستاد مقابله با ک�

ی نمایشگاه، فرصت نالین نیز د� بستر شبکه اجتماعی متخصصان علوم پزشکی (Tritapp) برگزار م یشود. بست� برگزا� آ

ی قابل مدی��ت و تعامل با جامعه متخصصین بهداشت و درمان کشو� را برای وفایل حرف های، شبکه سا�  رایگان ایجاد پ�

 ه� یک از شرک تهای حاضر در نمایشگاه، فراهم خواهد نمود. این نمایشگاه همزمان با افتتاحیه کنگره، آغا� و به مدت 

وز ادامه خواهد داشت.  ده �

و و مکم لها، تجهیزات، کاال و مواد مصرفی و همچنین   شرک تهای فعال در ه� یک ا� پنج دست هبندی سالمت دیجیتال، دا�

ی نمایند.  خدمات م یتوانند با انتخاب یکی از سطوح ��ر، برای حضور در نمایشگاه برنام ه���

ی)   نالین (مجا� سطح اول : حضور در نمایشگاه آ

 سطح دوم : حضور در نمایشگاه و نشست های 

اختصاصی با مسئولین و ارائه کنندگان نیازهای مراکز درمانی

نالین خدمات و محصوالت شرکت ضمن حضور در نمایشگاه و وشگاه آ ی ف� سطح سوم : فعال سا�

 نشست های اختصاصی با مسئولین و ارائه کنندگان نیازهای مراکز درمانی

۱۱
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+98(21) 66 56 47 84

ایران، تهران ، خیابان توحید ، نرسیده به میدان
 توحید ، ب نبست حاجی رضایی ، پالک ۴ ، واحد ۹

ود به فضای نمایشگاه از محتوای دیجیتال هر غرفه شامل پوستر، عکس،  در سطح اول، بازدیدکنندگان م یتوانند با و�

ر تبلیغاتی بازدید کنند و با محصوالت و خدمات شرک تها آشنا شوند.  بازدیدکنندگان عالق همند به ارتباط و  وشو� و تی� ب�

وفایل شرکت، امکان تعامل با شرک تها را خواهند داشت.  ود به پ� گفتگو با شرک تها ، از ط��ق لینک و�

ی و تحلیل  و� ویداد، جمع آ در سطح دوم و سوم، به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیازهای مراکز درمانی پیش از آغا� �

م یشود و شرک تهایی که این سطوح از حضور در نمایشگاه را انتخاب نمود هاند، م یتوانند به تناسب موضوع فعالیت و

نالین ی دنبال نمایند. مذاکرات، از ط��ق اتاق مذاکرات آ  نوع محصوالت یا خدمات، مذاکرات خود را به صورت حرف های و مجا�

 و اختصاصی که در اختیار شرکت ها قرار م یگیرد، برگزار خواهد شد. 

 ضمنا اطالع رسانی به مراکز درمانی و دانشگا ههای علوم پزشکی در سطح گسترده و دعوت از متخصصین و مسئولین

 برای بازدید و گفتگو با شرک تها، که توسط کمیته اجرایی کنگره، صورت م یپذیرد. 

نالین(وبینار) و ارائه آموز شهای ویدئویی برای مخاطبین، فرصت ی آموزش به صورت تعاملی و آ همچنین فرصت برگزا�

ی است که در اختیار شرک تهایی که سطوح دوم و سوم را برای حضور در نمایشگاه انتخاب نموده اند، قرار م یگیرد.  دیگ�

لینک ثبت  نام در نمایشگاه

www.landing.tritapp.net/exhibition
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