
“سرطان، فرصتها و چالش ها"وبینار

1400همزمان با روز جهانی سرطان و هفته ملی مبارزه با سرطان

13:30الی 10ساعت 1400بهمن ماه 14و 13چهارشنبه و پنج شنبه: تاریخ برگزاری

بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان/مرکز تحقیقات کنترل سرطان: مجری

(کانامتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی، پرستاران، و پیراپزش6(

دکتر ناهید نفیسی: دبیر علمی

دکتر رضا مالیری: دبیر اجرائی

https://www.skyroom.online/ch/websa1395/webinar: ورودلینک 



زمان (1400بهمن 13چهارشنبه )افتتاحیه

10:02-10:00 قرآن، سرود ملی و تیتراژ بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطانپخش

10:10-10:02

نفیسیناهیددکتر
دبیر علمی وبینار

دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشیار فلوشیپ جراحی بیماری های پستان و
سال آینده 30معرفی برنامه با تمرکز بر پیامد سرطان در 

10:11-10:10

دکتر الیزابت وایدرپس
WHOمدیر آژانس بین المللی تحقیقات سرطان از سازمان

مقدم از طرف موسسه بین المللی تحقیقات سرطانخیر
WEBINAR Greetings from IARC

10:26-10:11
دکتر مهدی شادنوش 

متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار سرطان در ایران و جهان

10:47-10:26

دکترمحمدرضا مسجدی
مدیرعامل بنیاد ملی نیکوکاری سرطان

فوق تخصص بیماری های ریوی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرطان و کرونا

10:49-10:47 پخش تصویری معرفی بنیاد

10:54-10:49
دکترمحمدرضا مسجدی

پاسخ به سواالت مربوط به آمار سرطان و چالشهای مربوط به سرطان و کرونا



1400بهمن 13چهارشنبه روز اول

زمان تخصص و سمت سخنران موضوع

11:04-10:54

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکتر رضا مالیری آنچه باید درباره سرطان بدانیم

11:07-11:04 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

11:11-11:07 دکتر رضا مالیری پاسخ به سواالت

11:29-11:11

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

تیدانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش

دکتر سینا ساالری روش های تشخیص سرطان

11:35-11:29 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

11:41-11:35 ساالریسینادکتر پاسخ به سواالت

11:59-11:41

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

یاستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دکتر حمید عطاریان روش های درمان سرطان

12:04-11:59 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

12:07-12:04 دکتر حمید عطاریان پاسخ به سواالت



1400بهمن 13چهارشنبه روز اول

زمان تخصص و سمت سخنران موضوع

12:27-12:07
فوق تخصص جراحی سرطان 

تهراناستاد دانشگاه علوم پزشکی 

دکتر محمد علی محققی توانبخشی و درمان های تسکینی در سرطان

12:33-12:27 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

12:40-12:33 علی محققیدکتر محمد پاسخ به سواالت

13:03-12:40

تغذیه و رژیم درمانیکارشناس

آقای مرتضی سعیدی تغذیه در بیماران سرطانی

13:08-13:03 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

13:11-13:08 آقای مرتضی سعیدی پاسخ به سواالت

13:34-13:11
روانشناس بالینی

(سازمان مرکزی)استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور 

دکتراحمد علی پور روانی و اجتماعیهایسرطان و حمایت

13:38-13:34 گفتگو با بهبود یافتگان سرطان

13:43-13:38 پورعلیاحمددکتر پاسخ به سواالت

13:59-13:43 نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران دکتر سید جعفر حسین

اهمیت بهداشتی سرطان و نقش ارتقاء دانش عمومی و

تخصصی در کنترل سرطان  

The importance of knowledge and 

perceived cancer survivability



1400بهمن 14روز دوم پنجشنبه 

10:02-10:00 قرآن، سرود ملی و تیتراژ بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطانپخش

زمان تخصص و سمت سخنران موضوع

10:25-10:02
فلوشیپ جراحی بیماری های پستان

دانشگاه علوم پزشکی  ایراندانشیار 

ناهید نفیسیدکتر سرطان پستان

10:27-10:25 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

نفیسیناهیددکتر 10:27-10:30پاسخ به سواالت

10:49-10:30
فوق تخصص انکولوژی زنان

دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد 

اعظم السادات موسویدکتر
ویروس پاپیلومای انسانی و سرطان 

سرویکس

10:52-10:49 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

10:55-10:52 اعظم السادات موسویدکتر پاسخ به سواالت

11:11-10:55
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عباس بصیریدکتر سرطانهای دستگاه ادراری و تناسلی

11:13-11:11 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

11:16-11:13 دکتر عباس بصیری پاسخ به سواالت

11:32-11:16
بیماری های گوارش و کبدتخصص فوق

دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد 

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی گوارشسرطان دستگاه

11:32-11:34(پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

11:38-11:34 دکتر ناصر ابراهیمی دریانی پاسخ به سواالت

11:59-11:38 فوق تخصص بیماری های ریوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدرضا مسجدی ریهسرطان

12:00-11:59 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط



1400بهمن 14روز دوم پنجشنبه 

زمان تخصص و سمت سخنران موضوع

12:26-12:00
متخصص پاتولوژی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید محمد توانگر تیرویئدتازه ها و چالش های پاتولوژی سرطان

12:27-12:26 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

12:31-12:27 دکتر سید محمد توانگر پاسخ به سواالت

12:49-12:31
متخصص رادیولوژی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترحسین قناعتی
های نوین رادیولوژی مداخله ای در کاربرد روش

تشخیص و درمان سرطان

12:49-12:51(پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

12:52-12:51 دکترحسین قناعتی پاسخ به سواالت

13:15-12:52
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

(بخش تأمین اجتماعی)بیمارستان فیاض بخش 

دکتر حسین فودازی در درمان سرطانجایگاه پرتودرمانی

13:17-13:15 (پخش انیمیشن)عمومی بنیادروابط

13:21-13:17 دکتر حسین فودازی پاسخ به سواالت

13:30-13:21
متخصص ژنتیک پزشکی

سرطان های ارثی و فامیلیانجمن

بهارمسیحدکتر پیشگیری از سرطان در افراد پر خطر

13:32-13:30 (پخش انیمیشن)روابط عمومی بنیاد

13:34-13:32 بهارمسیحدکتر پاسخ به سواالت



1400بهمن 14روز دوم پنجشنبه 

زمان تخصص و سمت سخنران موضوع

13:35-13:34
پزشک عمومی  

مجری سازمان صدا و سیما
دکتر میر سیدی

سازمان های مردم نهاد در کنترل سرطان و نقش 

معرفی سازمانهای ملی فعال در ایران

13:40-13:35

مدیرعامل بنیاد ملی نیکوکاری سرطان

فوق تخصص بیماری های ریوی 

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدرضا مسجدی اختتامیه


