برنامه اجرایی همایش

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطالعات در توسعه علمی و ارتقا سیستم سالمت
با رویکرد اقتصاد مقاومتی

ساعت برگزاری

موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران(مهر دانش)

محور

شماره

مشخصات

اصلی

پنل

محورهای فرعی

:
ارتقاء
کیفیت

سخنران کلیدی

اعضـای پنل

دکتر بیژن رنجبر
(استاد دانشگاه
تربیت مدرس)

دکتر بیژن رنجبر،
دکتر داریوش فرهود،
دکتر سید حسن مقدم نیا،
دکتر مریم طایفه
محمودی

 شبکههای ارتباطی و
اطالعاتی0
زیرساختها و پیامدها

دکتر رضا صفدری
(استاد دانشگاه
علوم پزشکی
تهران)

دکتر حمید مقدسی،
دکتر فرحناز صدوقی،
دکتر رضا صفدری،
دکتر زهرا مستانه،
دکتر مریم جهانبخش،
دکتر شیرین عیانی

 هوشمندسازی،
اکتشاف و مدیریت
دانش در حوزههای
صنعت و بهداشت

دکتر حمید بیگی
(مدیر گروه هوش
مصنوعی دانشگاه
صنعتی شریف)

دکترمسعودصنیعی آباده،
دکتر امیر ناصر اخوان،
دکتر حجت اهلل حاجی
حسینی ،دکترعلی سلیمانی

 فناوری همگرا و
جامعهای توانمند و
سالم

 ظرفیت سازی آموزش
و پژوهش الکترونیک

ردیف

عنوان برنامه

1

تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

80:8-80::

2

سرود جمهوری اسالمی ایران

80::-80:8

3

معرفی برنامه همایش توسط مجری

80:3-80::

4

خیرمقدم رئیس همایش خانم دکتر رفعت بیات

800:-80:3

5

سخنران افتتاحیه آقای دکتر حسن زمانی مشاور عالی
ریاست مجلس شورای اسالمی

803:-800:

6

سخنرانی دبیر علمی همایش آقای دکتر حمید مقدسی

804:-803:

7

سخنرانی آقای دکتر مسلم بهادری رئیس گروه علوم پایه
فرهنگستان علوم پزشکی

8

سخنرانی آقای دکتر بیژن رنجبر

90::-808:

9

سخنرانی آقای دکتر پیام حنفی زاده

90::-90::

11

سخنرانی آقای دکتر رضا صفدری

900:-90::

11

سخنرانی آقای دکتر حمید بیگی

903:-900:

12

شروع پنل اول

::03:-903:

13

پذیرایی

::0::-::04:

14

شروع پنل دوم

:00::-::0::

15

تقدیر از مبتکران مسابقه شمس

:003:-:00::

16

نماز و ناهار

:303:-:003:

17

شروع پنل سوم

:403:-:303:

18

پذیرایی

:4048-:403:

در اجرای طرح شمس از مبتکران و مخترعین منتخب در همایش تقدیر و

19

شروع پنل چهارم

:603:-:80::

جوایزی به ایشان اهداء خواهد شد.

21

جمع بندی توسط دبیر علمی همایش آقای دکتر
حمید مقدسی

:6048-:603:

سالمت

0

 سالمت الکترونیک و
سیستمهای پشتیبان
بهداشت
توسعه
علمی

3

 انتقال تکنولوژی
 کسب و کار
الکترونیک
4

 معماری سازمانی

دکتر پیام حنفی
زاده
(دانشیار دانشگاه
عالمه طباطبایی)

دکتر سعید شکراللهی،
دکتر علیرضا جاللی،
دکتر کمال عقیق،
سید علی اکبر صفوی

808:-804:

سخنرانان و عناوین سخنرانیهای هریک از پنلهای تخصصی
ارائه سخنرانیهای دانشجویی در سالن جنبی
ردیف

شماره
پنل

1

2

سخنرانان

عنوان سخنرانی

دکترمریم طایفه
محمودی

ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک

دکتر مریم جهانبخش

فن اوری اطالعات و ارتباطات در خدمات
توانبخشی

دکتر امیر ناصر اخوان

طراحی مرکز پیشنهادی انتقال و توسعه
تکنولوژی در حوزه سالمت ضرورت ها و
راهکارهای اجرایی

دکتر زهرا مستانه

سیستمهای فارماکوویژیالنس در بستر فناوری
اطالعات 0دیده بانی ایمنی داروئی

دکتر شیرین عیانی

بررسی مزایا و مشکالت به کارگیری سیستم
برنامه ریزی منابع بنگاه در سازمان های
بهداشتی

سید علی اکبر صفوی

پزشکی از راه دور بستری جهت اشتغال و
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

دکتر علی سلیمانی

اینترنت اشیا ء و تاثیر آن بر توسعه علمی و
سیستم های بهداشتی

دکتر رامین کریمی

تاثیر فناوری اطالعات بر شبکه های بین
خودروئی

دکتر هادی برقی

بررسی روشهای افزایش طول عمر شبکه های
چندگامی

دکتر سعید شکراللهی

بررسی ساختار مدل مرجع فناوری در نظام
جامع ملی معماری سازمانی ایران

دکتر کمال عقیق

تجارت الکترونیکی و رسانه های اجتماعی

دکتر علیرضا جاللی

کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و
اشتغال

1

3

4

5

2

6

7

8

3

9

11
11
12

4

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

ساعت ارائه

1

معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با
رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری

آزیتا کریمی،
الهام وصلی،
محمد کریمی

51-54:41

کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و
اشتغال

محمد کریمی،
علیرضا جاللی،
آزیتا کریمی

51:51-51:00

3

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه
گردشگری درمانی شهر اهواز با استفاده از
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

نسرین مهدی زاده،
آزاده امیری

51:00-51:51

4

بررسی تاثیر استفاده از پیام کوتاه در برنامه
غربالگری سرطان سینه

عصمت مشعوف،
خدیجه موالیی،
شیرین عیانی

51:41-51:00

5

سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه درصنعت
سالمت  0بررسی مشکالت به کارگیری آن بر
اساس میزان توسعه یافتگی کشورها

شیرین عیانی،
مهسا میرزایی،
نسیبه عباسی

50:00-51:41

6

حفظ حریم خصوصی در سامانههای سالمت
الکترونیک با استفاده از کنترل دسترسی مبتنی
بر رضایت بیمار

محمدحسن تبریزی،
سعید شکرالهی،
سید علی قرشی

50:51-50:00

7

تاثیر پرونده الکترونیک سالمت بر ایمنی
بیماری مرور سیستماتیک

مریم احمدی،
هدیه محمد زاده

50:00-50:51

8

مروری بر سیر توسعه ای فناوری های همگرا با
تکیه بر نقش آن در حوزه سالمت  0کاربردها،
مزایا و چالش ها

شیرین عیانی،
نفیسه خسروی

50:41-50:00

9

ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر
پذیرش بانکداری الکترونیک توسط
مشتریان(مطالعه موردی0بانک حکمت ایرانیان)

علی سلیمانی،
محمد رضا محمدی

2

51-50:41

