


خالصه

ــوری در  ــورت حض ــه ص ــم ب ــاه ه ــرداد م ــنبه 25 م ــه ش ــخ س ــب و ورزش، در تاری ــی قل ــن الملل ــمپوزیوم بی س
محــل آکادمــی ملــی المپیــک و هــم بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد. ایــن ســمپوزیوم کــه توســط 
دپارتمــان قلــب و ورزش مرکــز پزشــکی ورزیش آکادمــی ملــی المپیــک ســازماندهی خواهــد شــد بــا 
ــراه  ــر هم ــپتار قط ــکی ورزیش آس ــز پزش ــی و مرک ــت جهان ــازمان بهداش ــته ای از س ــاتید برجس ــخرانی اس س
خواهــد بــود. در ایــن ســمپوزیوم بــه مباحــی از جملــه خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلــی پــس از عفونــت بــه 
ویــروس کرونــا، پاســخ هــای طبیعــی و غیــر طبیعــی قلــب بــه فعالیــت ورزیش و بــه روز تریــن و جامــع تریــن 

ــود.  ــی ش ــه م ــکاران پرداخت ــی در ورزش ــری قل ــای غربالگ ــکل ه پروت

اهداف آموزیش 

پس از پایان سمپوزیوم شرکت کنندگان قادر خواهند بودند: 

مخاطبین سمپوزیوم 

• متخصصین قلب
• متخصصین پزشکی ورزیش 

• پزشکان عمومی 
• فیزیولوژیست های قلب 

• فیزیوتراپ ها 
• پرستاران

• متخصصین علوم ورزیش 

مدیران سمپوزیوم

مدیر علمی: دکتر مهدی انوری 
مسئول دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک

مدیر اجرایی: دکتر جواد نوروزی
عضو دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک 

- بین پاسخ های طبیعی و غیر طبیعی قلب به فعالیت ورزیش تمایز قائل شوند
- با سودمندی های فعالیت ورزیش بر جنبه های مختلف سامت آشنا شوند.  

- خطر ابتا به بیماری های قلی پس از ابتا به کرونا در ورزشکاران را شناسایی کنند. 
- با روش ها و پروتکل های به روز غربالگری قلی در ورزشکاران آشنا شوند. 

- چگونه ابتا به بیماری های قلی در ورزشکاران را تایید را رد کنند. 



خوش آمد گویی 
دکتر سید شمس الدین تقوی

مدیر مرکز پزشکی ورزیش آکادمی ملی المپیک

09:25 - 09:30

پاسخ های طبیعی و غیر طبیعی قلب به فعالیت ورزیش
دکتر جواد نوروزی 

عضو دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک

09:30 - 10:00

قلب و کرونا: خطر ابتال به بیماری های قلیب پس از ابتال به کرونا
دکتر مهدی انوری 

مسئول دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک(، 

10:00 - 10:30

فعالیت بدنی و ارتقاء سالمت 
دکتر رودریگو کرچ 

مدیر دپارتمان ارتقا سامت سازمان بهداشت جهانی

10:30 - 11:00

برنامه غربالگری مرکز آسپتار – مروری بر پروتکل ها
دکتر کارمن آداموز 

کاردیولوژیست ورزیش در مرکز پزشکی ورزیش آسپتار قطر

11:30 - 12:00

توسعه و اجرای برنامه های غربالگری از ورزشکاران 
خانم نلی خلیل 

پرستار ارشد و مدیر ارشد غربالگری در مرکز پزشکی ورزیش آسپتار قطر

12:00 - 12:30

در  قلــیب  بیمــاری  بــه  ابتــال  رد  یــا  تشــخیص  بــرای  قلــیب  هــای  ارزیابــی 
زمانــی؟  چــه  در  و  ارزیابــی  نــوع  چــه   – ورزشــکاران 

پروفسور گویدو پیلس 
رئیس دپارتمان کاردیولوژی ورزیش و غربالگری در مرکز پزشکی ورزیش آسپتار قطر

12:30 - 13:00

زمان استراحت 11:00 - 11:30



GMT Tehran Doha Geneva

Dr. Seyed Shamsedin Taghavi 04:55-05:00 09:25-09:30 07:55-08:00 06:55-07:00

Dr. Javad Norouzi 05:00-05:30 09:30-10:00 08:00-08:30 07:00-07:30

Dr. Medi Anvari 05:30-06:00 10:00-10:30 08:30-09:00 07:30-08:00

Dr. Rüdiger Krech 06:00-06:30 10:30-11:00 09:00-09:30 08:00-08:30 

Dr. Carmen Adamuz 07:00-07:30 11:30-12:00 10:00-10:30 09:00-09:30

Nelly Khalil 07:30-08:00 12:00-12:30 10:30-11:00 09:30-10:00

Prof. Guido Pieles 08:00-08:30 12:30-13:00 11:00-11:30 10:00-10:30

زمان بندی سخنرانی ها

لینک ثبت نام: 
؟؟؟؟

مهلت ثبت نام:
تا جمعه 21 مرداد:  جهت ثبت نام برای شرکت به صورت حضوری
تا یکشنبه 23 مرداد:  جهت ثبت نام برای شرکت به صورت آناین

هزینه ثبت نام: 
رایگان

زبان: 
انگلییس

جهت هرگونه سوال در خصوص سمپوزویم لطفا با شماره زیر تماس بگیرید  دکتر جواد نوروزی، دبیر اجرایی سمپوزیوم
تلفن: 09120810036 

محل برگزازی سمپوزیوم: تهران، بزرگراه آیت هللا هاشمی رفسنجانی، خیابان سئول شمالی، ورودی غربی مجموعه ورزیش 
انقاب، انتهای خیابان هشتم، آکادمی ملی المپیک، سالن آموزش


