
 



 
 

 رئیس همایش: پیام

 
شناختی، اجتماعی و اخالقی مدیون رشد  های مختلف رفتاری، هیجانی،تکامل کودکان در حوزه

 باشد.مناسب مغز از نظر ساختاری و کارکردی می
ر عملکرد هایی دتواند باعث بروز ناهنجاریهرگونه اختالل در مسیر رشد و تکامل سیستم عصبی می

  نقائص ،ت ارتباطیمشکال قوای هوشی،توان از ضعف . از جمله این اختالالت میکودکان شود
تشخیص زودرس و مداخله به هنگام  نام برد. و طیف اوتیسم یتوجه کمبیش فعالی/  ،یادگیری

 کاهش دهد.را های تکاملی تواند بسیاری از مشکالت و ناهنجاریمی
 ای خود هشتمین همایشنجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران با توجه به رسالت علمی و حرفها

با تمرکز بر اختالالت عصبی تکاملی با همکاری دانشگاه را سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان 
 .کندمیعلوم پزشکی تهران و دیگر مراکز علمی و دانشگاهی برگزار 

ارتقاء دانش در زمینه اختالالت روانپزشکی کودک و  منجر بههایی از این نوع امید است همایش
برای  را اختالالتاین شناسایی و درمان و اهمیت  ی شودنوجوان به ویژه اختالالت عصبی تکامل

   سازد.سالمت کشور بیش از پیش مطرح نظام سیاستگزاران 
به امید روزی که تمامی کودکان این مرز و بوم از امکانات الزم در زمینه پیشگیری، تشخیص، 

 باشند.حوزه سالمت روان برخوردار  نبخشیدرمان و توا
 

 
 دکتر مهدی تهرانی دوست

 رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران و 
 رئیس هشتمین همایش



 
 

 :)به ترتیب حروف الفبا(کمیته اجرایی 

 ارجمند . تارا
 قلم زن . نفیسهاصفهانی 

 امینی خواه . علی 
 انصاری . شادی

 بیکی اشکذری. شیدا
 تهرانی دوست . مهدی 

 جعفری . فیروزه

 حسینیانی . طناز
 خسروان مهر . نجمه
 رجبی دماوندی. گیلدا

 

 رازجویان . کتایون
 شهریور . زهرا

 شیرازی . الهام
 طریقت نیا . هلیا

 عربگل .  فریبا
 عفت پناه . محمد
 عالقبندراد . جواد
 محرمی . محمد 

 محمودی قرائی . جواد
 مصطفوی . سعیده

 

 :دبیران علمی
 فریبا عربگل -زهرا شهریور 



 
 

0000 

 محل برگزاری:
  

 تاالر امام خمینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 

 های همکار:  سازمان

    

    

 

  

 

 

0000 



 
 

 1396آذر  لغایت نهم هفتم
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

 )سالن عقیق( 1-پانل

 شکوفه رادفر  دکتر 

 دکتر مریم کوشا

 پروین صفوی  دکتر 

 پریسا پاکدلدکتر 

 دکتر آرمان مسعودی

 

8:30-7:45 
 ثبت نام

 روز اول
1396هفتم آذر   

 

14:00-12:30  

 
نوجوانی: به رسمیت شناختن دوره 

پیش نیاز قطعی در فهم و مدیریت 
 مصرف مواد نوجوانان 

 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 با تأکید بر اختالالت عصبی تکاملی روانپزشکی کودک و نوجوان

 

 عقیق( )سالن 2-پانل

 

 جواد عالقبندراد  دکتر 

 دکتر حمید صرامی

 دکتر الهام شیرازی  

 دکتر رزیتا داوری آشتیانی  

 دکتر سارا جعفری

 )سالن عقیق( 3-پانل

 

افتتاحیه  00:11-03:10  
  دکتر مهدی تهرانی دوست؛ رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 

 )یونیسف( سازمان ملل کودکان ند؛ نماینده صندوقکریستین وایگ 
 اجرای سرود گروهی؛ مرکز دوستان کودکان کار )ایلیا(

 روز اول
1396هفتم آذر   

 

12:30-11:00  

 
های نظام سالمت در سیاست

  توانبخشیغربالگری و مداخالت 
 یاختالالت تکاملکودکان مبتال به 

به رسمیت شناختن دوره 
 دکتر محمدرضا محمدی  

 اجبیدکتر احمد ح

 دکتر محمد تقی جغتایی

 دکتر حامد برکاتی

 دکتر حسن شاهرخی

 

اول روز  
1396هفتم آذر   

 

00:10-03:8  

اختالل مداخالت درمانی در 
   بیش فعالی کم توجهی

 



 

دوم روز  
1396تم آذر هش  

 

10:30-9:15 

 

 )سالن عقیق( 4-پانل

 

 رضا اشرفی  محموددکتر 

 دکتر بهروز جلیلی

 جواد محمودی قرائیدکتر 

   دکتر پروین عزیزی

 دکتر محمود محمدی

 دکتر سید حسن تنکابنی

 اختالالت نورولوژیک و 

 تأخیر تکاملی

 دوم روز
1396تم آذر هش  

 

9:15-8:00 

 )سالن عقیق( 5-پانل

 

 دکتر مهرداد محمدیان

 نسرین امیریدکتر 

 دکتر آتوسا ربیعی  

    بخشیسروش دکتر 

دومروز   
1396تم آذر هش  

 

12:30-11:00 

 

دومروز   
1396تم آذر هش  

 

14:00-12:30 

 

 )سالن عقیق( 7-پانل

 

    هاشم فرهنگ دوستدکتر 

 کتایون خوشابیدکتر 

 دکتر بایزید محمدی  

 سلیمانیزهرا دکتر 

    هیوا محمدیدکتر 

 1396هفتم لغایت نهم آذر 
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

  های ارزیابی و تشخیصروش

 ختالالت زبان و گفتار ا

مداخالت درمانی اولیه در 

 آموزاناختالالت یادگیری دانش

 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 با تأکید بر اختالالت عصبی تکاملی روانپزشکی کودک و نوجوان

 

     نیلی پوررضا دکتر 

 فریبا عربگلدکتر 

 قریشی زهرا دکتر

 دکتر اکبر دارویی  

 وحیده سلطانی

 )سالن عقیق( 6-پانل

 

        اختالالت ارتباطیشناسایی 

 در کودکان

 



 

 (سالن الله) 1-سمپوزیوم

  دکتر اشرف تشکری ،دکتر عارفه شفاعت ردانندگان:گ
 

 پریا حبرانی ؛ADHD های آن درهای دارویی و چالشدرمان
 

 فرعاطفه سلطانی ؛ADHDهای تئوری انتخاب و تأثیر آن در درمان
 

 فاطمه محرری ؛ADHDهای مکمل و طب سوزنی در درمان
 

 

 اعظم السادات حیدری ؛ADHDهای شناختی رفتاری در درمان

 

 

 دوم روز
1396تم آذر هش  

 

10:30-9:00 

دومروز   
1396تم آذر هش  

 

13:00-11:00 

 

 1396هفتم لغایت نهم آذر 
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

          ؛ADHDبررسی اثر مکمل منیزیم به عنوان درمان تکمیلی با متیل فنیدیت در کودکان مبتال به  

 سید غالمرضا نورآذر
 

 سوسن علیزاده فرد در دوره اول کودکی؛ ADHDای و اختالل ارتباط رفتارهای تغذیه
 

 به اشتهایی ناشی از متیل فنیدیت در کودکان مبتالخوابی و بیبررسی اثربخشی سیپروهپتادین در بی

ADHD فاطمه محرری؛ 
 

با کودکان عادی و  ADHDهای غذایی مورد استفاده در کودکان دارای اختالل گروهمقایسه میزان 

 مهریار ندرمحمدی ؛های آنتروپومتریک در کودکان بیش فعال شهر اردبیلارتباط آن با ویژگی
 

مراجعه کننده به  ADHDسال مبتال به اختالل  6-12سطح سرمی آهن و روی در کودکان بررسی 

 عاطفه سلطانی فر ؛کلینیک روانپزشکی کودک و مقایسه با کودکان سالم در شهر مشهد
 

  ؛و کودکان عادی ADHD پردازش حسی و تاب آوری در کودکان مبتال به اختالل سلوک و مقایسه

 ناهید رامک

 
 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 یاختالالت عصبی تکاملبا تأکید بر  روانپزشکی کودک و نوجوان

 

  (سالن الله) 2-سمپوزیوم

   غزال زاهد، دکتر دکتر فروغ ریاحی ردانندگان:گ
 



 

 سوم روز
39613م آذر نه  

 

10:30-9:15 

 

 )سالن عقیق( 8-پانل

 

   ایوب مالکدکتر 

 دکتر غالمرضا نورآذر

 دکتر حسن شاهرخی

 دکتر شاهرخ امیری

 دکتر ساناز نوروزی

  

شناسایی عالئم و عوامل خطر 
 در اختالل طیف اوتیسم

 ومس روز
1396م آذر نه  

 

9:15-8:00 

 )سالن عقیق( 9-پانل

 

     میترا حکیم شوشتریدکتر 

 ونداد شریفیدکتر 

 دکتر فاطمه رنجبر کرمانی

    هادی زرافشان

ومسروز   
1396م آذر نه  

 

12:30-11:00 

 

ومسروز   
1396م آذر نه  

 

14:00-12:30 

 

 )سالن عقیق( 11-پانل

 

   رازجویانکتایون دکتر 

 دکتر فریبا عربگل  

 دکتر رزیتا داوری آشتیانی

 دکتر مژگان خادمی

   ایران با همکاری انجمن اوتیسم

 1396هفتم لغایت نهم آذر 
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 با تأکید بر اختالالت عصبی تکاملی روانپزشکی کودک و نوجوان

 

      های غیردارویی اوتیسم درمان

 با تأکید بر بازتوانی عصب شناختی

 

     های ارزیابیروشطرح مطالعاتی 

 عصب شناختی اوتیسم درمانی و

 

       اوتیسم از دیدگاه افراد مبتال 

 با عملکرد باال

     مهدی تهرانی دوستدکتر 

 زهرا شهریوردکتر 

     دکتر سارا سردشتی

 بتولیامیر حسین دکتر 

 صرافمهدیه دکتر 

 دکتر پگاه سلیمان

 )سالن عقیق( 10-پانل

 



 

 (سالن الله) 3-سمپوزیوم

 دکتر الهام ساالری، دکتر شیرین معلمی ردانندگان:گ
 

 

   مهدی معینی تکاملی؛ -عصبی اپی ژنیک در اختالل 
 

ه عنوان فاکتور ب  (DRD4)گیرنده دوپامین  D4بررسی پلی مورفیسم ژن 

 شاهرخ امیری ؛ADHDخطر در کودکان با 
 

کفایت فرزندپروری در والدین کودکان ایرانی مبتال به اوتیسم: یک مطالعه 

 فاطمه محمدی ؛کیفی
 

 ی؛مبتال به ناتوانی ذهنکامل شدن دستور زبان در کودکان پیش دبستانی 

 سید مریم فضائلی

 

 

 ومس روز
 1396م آذر نه

 

10:30-9:00 

ومسروز   
 1396م آذر نه

 

13:00-11:00 

 

 1396هفتم لغایت نهم آذر 
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

 مریم ویسمه ؛در دانش آموزان نارساخوان و عادی «آموزیا» مقایسه عدم درک ریتم
 

تشخیص دقیق و زود هنگام کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی )دیسلکسیا(: سیستم 

 مونا دالوریان ؛هوشمند عصبی مصنوعی
 

ول  های معمهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ در مقایسه با درمانسلولبررسی اثر افزودن درمان با 

 فاطمه محرری، ر کودکان مبتال به اختالل اوتیسمد
 

 منصوره عمادآبادی ؛های نارساخوانیفراتحلیل تقریب چگالی تصویربرداری عصبی در پژوهش
 

 ن زمانیپیما ؛خفیف تا شدیداثرات تکنیک گفتار کشیده در دانش آموزان فارسی زبان دارای لکنت 
 

 های آگاهی واج شناختی در کودکان طیف اوتیسم و مقایسه آن با کودکان طبیعی؛الگوی مهارت

 احسان همتی
 

         سازی استراتژی ادراکی کل گرا بر بهبود علمکرد ادراکی کودکان مبتال به اتیسم؛تأثیر فعال

 ستاره مختاری
 

 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 با تأکید بر اختالالت عصبی تکاملی روانپزشکی کودک و نوجوان

 

 (سالن الله) 4-سمپوزیوم

  نسرین حبیبی، دکتر نسترن دودانگی دکتر ردانندگان:گ
 



 

 اول روز
1396م آذر هفت  

 

17:00-14:00 

 

 اندیشیهم 

    فرهنگی   -علمی

 

 دکتر محمدجواد محسنی

 دکتر کتایون رازجویان

 دکتر افسانه صحت

 پرویز مولویدکتر 

 

های نوجوانان و چالش

 ها در گذر تکامل خانواده

 

 اول روز
1396م آذر هفت  

 

17:00-14:00 

 مدرس:

 دکتر امیرحسین بتولی  

 

 دوم روز
 1396م آذر هشت

 

17:00-14:00 

 

 مدرس:

 نیلی پوررضا دکتر 

 قریشیزهرا دکتر 

 سلطانی  وحیده 

 دوم روز
 1396م آذر هشت

 

17:00-14:00 

 

  (3) کارگاه

 

 مدرس:

     دکتر آتوسا ربیعی

 1396هفتم لغایت نهم آذر 
 بیمارستان امام )ره(، تهران ،تاالر امام خمینی

 

 برنامه  
 هشتمین همایش سراسری  
 با تأکید بر اختالالت عصبی تکاملی روانپزشکی کودک و نوجوان

 

 (1) کارگاه

 

ری تصویربردا هایآشنایی با تکنیک
 در اختالالت عصبی تکاملی

 

ارزیابی توانمندی زبانی شناختی 

 در دوران رشد

 

شناسایی اولیه و ارزیابی 

      مشکالت یادگیری کودکان 

 «پروش مشاوران آموزش وویژه »

 )ویژه اعضای پیوسته و وابسته انجمن(مجمع عمومی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران          14:00-16:00            1396پنجشنبه نهم آذر 

    (2) کارگاه

 


