" اولین سمپوزیوم بین المللی قلب و ورزش"
 25مرداد 1401

هدف :آشنایی پزشکان ،متخصصین قلب و متخصصین علوم ورزشی با جدید ترین پروتکل های برنامه های غربالگری قلبی از ورزشکاران ،آشنایی با خطر ابتال به
بیماری های قلبی پس از ابتال به کرونا و بررسی پاسخ های طبیعی و غیر طبیعی قلب به فعالیت ورزشی
مدت زمان 3 :ساعت و  33دقیقه  ،از  33:33تا 03:33
نحوه ارائه :عملی□
سطح :یك□

نظری□

دو□

حضوری□

سه□ پیشرفته □

روز و تاریخ برگزاری :سه شنبه  52مرداد 0030
غیر حضوری □

مبانی □

بین المللی □

توجیهی□

غیره□

مكان برگزاری :تهران ،بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،ورودی غربی مجموعه ورزشی انقالب ،انتهای خیابان هشتم ،آکادمی ملی المپیك،
مبلغ پیشنهادی برای پرداخت شرکتکنندهها :رایگان

شرایط شرکت کنندگان /مخاطبین (موقعیت ،آخرین مدرک تحصیلی ،سن ،رشته تحصیلی ،شغل : ).... ،مدرک کارشناسی به باال ،محدودیت سنی ندارد،
برای هر دو جنسیت ،رشته های تحصیلی :پزشکی ،متخصصین قلب ،متخصصین پزشکی ورزشی ،متخصصین علوم ورزشی ،فیزیولوژیست قلب ،فیزیوتراپی،
پرستاری و ...
ارزشیابی :دارد□

ندارد□

آزمون نهایی :دارد□

گواهینامه  :دارد□

ندارد□

مدیر علمی :دکتر مهدی انوری

ندارد□

مدیر اجرایی :دکتر جواد نوروزی

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

شغل

مهدی انوری

تخصص پزشكی

پزشک

جواد نوروزی

دکترای تخصصی

فیزیولوژیست ورزشی قلب

1

مدرسین /سخنرانان پیشنهادی دوره:
نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

مدت زمان

شغل در حال حاضر

تحصیلی

جواد نوروزی

دکتری تخصصی

مهدی انوری

پزشک متخصص

رودریگو کرچ

پزشک متخصص

گویدو پیلس

پزشک متخصص

ماریا آدامز

پزشک متخصص

نلی خلیل

پرستاری

عنوان سخنرانی

سخنرانی

فیزیولوژیست ورزشی

 03دقیقه

قلب

پاسخ های طبیعی و غیر طبیعی قلب به فعالیت ورزشی

قلب و کرونا :خطر ابتال به بیماری های قلبی پس از ابتال به
 03دقیقه

متخصص قلب

مدیر دپارتمان ارتقا
 03دقیقه

سالمت سازمان

کرونا

فعالیت بدنی و ارتقاء سالمت

بهداشت جهانی

ارزیابی های قلبی برای تشخیص یا رد ابتال به بیماری قلبی در

رئیس دپارتمان قلب

 03دقیقه

مرکز آسپتار

ورزشکاران – چه نوع ارزیابی و در چه زمانی؟
برنامه غربالگری مرکز آسپتار – مروری بر پروتکل ها

کاردیولوژیست در مرکز

 03دقیقه

آسپتار
پرستار ارشد و مدیر

 03دقیقه

غربالگری در آسپتار

2

توسعه و اجرای برنامه های غربالگری در ورزشکاران

