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 برنامه سخنرانی کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک

 

 Bروز اول برنامه سالن 

 برنامه سخنرانی ها -  Bسالن  42/4/42پنج شنبه 

 

 

 شفیعیهادکتر معصومه حاجی ، مهران نوروزی دکتر  ،سهیال ربیعی پور ، دکتر سریه گل محمدلو، دکتر محدثی حمیده خانم،  ساالری شاکر دکتر  هیئت رئیسه:

نام و نام خانوادگی  عنوان سخنرانی ساعت

 سخنران

 دانشگاه  رشته تخصصی

های بررسی تاثیر سطح هورمون لپتین مادری بر شاخص 01/00-00

 آنتروپومتریک نوزادی

 ع.پ.تربیت مدرس گروه بهداشت باروری کن سام زینب

01/00-01/00 Association between maternal obesity and 

overweight among children aged 4-5 in Shiraz 
کارشناسی ارشد  مریم اسدی

 مامایی

 ع.پ. شیراز

01/00-01/00 Maternal dietary macronutrient composition 

alters serum lipid profiles in female offspring at 

adolescence 

 ع.پ.تهران گروه تغذیه سیده ندا موسوی

تحلیل شبکه علیت عوامل موثر بر شاخص نمایه توده بدن  01/00-01/00

 ساله 5کودکان 

آموزش بهداشت و  روانیار لیال

 ارتقاء سالمت

 ع.پ اصفهان

01/00-01/00 Correlation between serum levels of resistin and 

lipid profile and anthropometric indices in women 

with different grades of obesity 

 یتخصص یدکترا دکتر فریدون  ممقانی

 یمیوشیب

 زیتبرع.پ.

بررسی عوامل مرتبط با وزن گیری نامناسب  در  بارداری و  00-01/00

 عوارض چاقی در مادران باردار

متخصص  دکترمجتبی صحت

 یولوژیدمیاپ

 ع.پ.کاشان

01/00-00 The relationship between BMI and nulliparous 

women before pregnancy, complications of 

pregnancy and childbirth 

 

 زهرا احمدی
و  یپرستارگروه 

ییماما  
 ع.پ. ایران

01/00-01/00 Body Mass Index (BMI) before Pregnancy and 

Postpartum Anxiety Level in Primiparous Women 

 ع.پ.شاهرود مربی مامایی مهرنوش قائم مقامی

 تاثیر چاقی بر هوش هیجانی کودکان مبتال به اضافه وزن 01/00-01/00

 

کارشناس ارشد  اعظم موحدی

 مشاوره و راهنمایی

 تهراندانشگاه پیام نور 

 دوران وزن افزایش و بارداری از قبل بدنی تودة شاخص ارتباط 01/00-01/00

 زودرس تولد با بارداری زنان

تخصصی  دکتری دکتر شاکر ساالری

 اپیدمیولوژی

 ع. پ. ارومیه

 وناباروری(  BMIبررسی ارتباط نمایه توده بدنی ) 01/00-01/00

 

 یتخصص یدکتر سهیال ربیعی پور

 یبهداشت بارور

 ع.پ ارومیه

در  یاضافه وزن و چاقرابطه تحرک و فعالیت بدنی با   یبررس 00-01/00

 هیشهر اروم هایرستانیدبدختر  آموزاندانش

فوق تخصص خون و  مهران نوروزی

 سرطان کودکان

 ع.پ ارومیه

 نماز و نهار 01/00-00
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 روز اول

 برنامه سخنرانی ها -  Bسالن  42/4/42پنج شنبه  

 

 

 

 
 

 

مرضیه ابراهیمی،  ، خانم دکتر فاطمه مقدم تبریزی،دکتر تهمینه پیروی، دکتر محسن حسن زاده آذر دکتر سکینه نوری سعیدلو، دکتر حسین حبیب زاده، هیئت رئیسه: 

 دکتر الهام نیک نژاد

 

نام و نام خانوادگی  عنوان سخنرانی ساعت

 سخنران

 دانشگاه  رشته تخصصی 

ارتباط چاقی سنین کودکی با بررسی  01/00-01/00

 خطر ابتال به سرطان در بزرگسالی

 

 ع.پ. یزد استادیار پرستاری واعظی اکبر علی

بررسی موانع موجود بر برخی عوامل  01/00-01/00

موثر بر سبک زندگی سالم از دیدگاه 

دانش اموزان  با اضافه وزن   والدین

 وچاقی در شهر اصفهان

 یپزشک متخصص ثنایی شاه دخت آرمین

 یاجتماع

 ع.پ. اصفهان

بررسی وضعیت ناامنی غذایی خانوار و  00-01/00

اجتماعی در  -اقتصادی برخی عوامل

کودکان کوتاه قد دچار اضافه وزن شهر 

 3141زاهدان در سال 

 ع.پ. مشهد دانشیار تغذیه میترا ستوده

01/00-00 Iranian Adolescents’ 

Insufficient Physical Activity: A 

Mixed Methods Explanatory 

Sequential Study 

و  یگروه بهداشت بارور زینب حمزه گردشی

ییماما  

 ع.پ. مازندران

هفته تمرین هوازی بر عامل  34تاثیر  01/00-01/00

 نوروتروفیک مشتق از مغز در زنان چاق

 سیده آزاده حسینی

 

کارشناس ارشد 

 یورزش یولوژیزیف

 کرمانشاه یدانشگاه راز

بررسی شیوع اضافه وزن وچاقی مادران  01/00-01/00

باردار درشروع و پایان بارداری در 

 استان آذربایجان غربی

 ع.پ. ارومیه دکتری تخصصی تغذیه دکتر نوری سعیدلو

01/00-01/00 Exploring the barriers to 

breastfeeding in obese woman 

in a quqlitative approach 

دکتری تخصصی بهداشت  تبریزیفاطمه مقدم 

 باروری

 ع.پ.ارومیه

01/00-01/00 

و   (BMI)بررسی شاخص توده بدنی 

ارتباط آن با برخی از عوامل 

دموگرافیک دردانشجویان مقطع 

دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

 ع.پ. ارومیه کارشناسی ارشد مامایی مرضیه ابراهیمی

دندان  نیمدت زمان رشد اول  سهیمقا 01-01/00

 نوزادان چاق در مقابل نوزادان نرمال

 پزشکی متخصص دندان الهام نیک نژاد

 کودکان

 ع.پ ارومیه
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 روز دوم

 برنامه سخنرانی ها -  Bسالن  45/4/42 جمعه

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 دکتر فرزانه برومند، دکتر میرامیر آغداشی، دکتر علی عیشی ،محمد رادور، دکتر علیرضا دیدارلو، دکتر دکتر ساسان حجازیدکتر محمد دلیرراد،  هیئت رئیسه: 

نام و نام خانوادگی  عنوان سخنرانی ساعت

 سخنران

 دانشگاه  رشته تخصصی

01/8-01/8 Is Stress Risk Factor Of Overweight And Obesity 

Among Iranian Student In Oversea? 
دانشجوی دکتری  لیال بابا ذکری

 اپیدمیولوژی 

 ارومیه

 یکارشناس یدانشجو نگار فیض بخش ارتباط بین تغذیه با شیر مادر ووزن گیری سریع شیرخواران 01/8-01/8

ارشد مشاوره در 

 ییماما

 ع.پ.ارومیه

 بیخوابی، و اضطراب جسمانی، عالئم روی بر چاقی اثرات 9-01/8

 دانش در عمومی سالمت و افسردگی اجتماعی، کارکرد اختالل

 مرند شهرستان دبیرستان مقطع اول پایه آموزان

 یدانشگاه آزاد اسالم دانشجو علوم تغذیه  باقری رضا

 واحد مرند

پیامدهای چاقی در نظام سالمت: دچاقی و خطرات همراه در  01/9-9

 مدیریت عفونت ها

دانشجوی دکتری  سعید امیناء

مدیریت خدمات 

 بهداشتی درمانی

 ع.پ کرمانشاه

 شهباززادگان سمیرا چاقی در حافظهنقش  01/9-01/9

 

دانشجو بهداشت 

 باروری

 ع.پ. اردبیل

دوران و افزایش وزن  گرلینسرمی  سطحبررسی ارتباط  01/9-01/9

 بارداری

 سمیه یوسفی

 

 یکارشناس یدانشجو

 ییارشد ماما

 تربیت مدرس

ارتباط بین قد و وزن بدو تولد با ویژگی های جمعیت شناختی  01/9-01/9

 توده بدنی مادران در قبل و بعد از بارداری و شاخص

داود نصیری زرین 

 قبائی

 یکارشناس یدانشجو

 حیارشد علوم تشر

 ع.پ مازندران

01/9-01/9 Prevalence of Overweight and/or Obesity among 

the Iranian adult population: The National 

Survey of Risk Factors of Non-Communicable 

Diseases (SuRFNCD-4002 to 4033) 

 یکارشناس یدانشجو مریم میرزایی

 یولوژیدمیاپ ارشد

 ع.پ تبریز

11/01- 01/9 The metabolic syndrome   and obesity in children یهایماریب اریاستاد بهاره ایمانی 

 کودکان

 ع.پ مشهد

00/01- 11/01 The effect of maternal obesity on cesarean دانشجوی کارشناسی  پریسا فرجامی

 ارشد مشاوره مامایی

 ع.پ ارومیه

 پرسش و پاسخ 00/01  -01/01

 استراحت و پذیرایی 01/01 -00
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  روز دوم 

 برنامه سخنرانی -  Bسالن  42/4/42 جمعه

 
 ، دکتر معصومه ربیعی پور، دکتر نادر آقا خانی، دکتر کمال خادم وطنساالریشاکر دکتر، دکتر سیامک عقلمند  ،دکتر آرام فیضی،رویا کلیشادی دکتر هیئت رئیسه:  

 

نام و نام خانوادگی  عنوان سخنرانی ساعت

 سخنران

 دانشگاه  رشته تخصصی

تصویر ذهنی از بدن و پیروی از  01/00-00

رژیمهای کاهش وزن در کودکان و 

نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوری 

 )مطالعه کاسپین(

 ع.پ اصفهان متخصص کودکان رویا کلیشادی

01/00-01/00 Systematic review on the 

association of abdominal 

obesity in children and 

adolescents with cardio-

metabolic risk factors 

 

کارشناسی ارشد  مجتبی کیخا

 اپیدمیولوژی

 ع.پ اصفهان

فعالیت بدنی ارزیابی رژیم غذایی و  01/00-01/00

کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج 

 بررسی کشوری )مطالعه کاسپین(

کارشناسی ارشد علوم  مریم بحرینیان

 تغذیه

 ع.پ اصفهان

یاری اسیدهای چرب امگا تاثیر مکمل 01/00-01/00

بر سطح لپتین و وضعیت اشتها در  1

افراد چاق: کار آزمایی بالینی تصادفی 

 و دو سویه کور

 اهویالله پ
دکتری تخصصی  دانشجو 

 تغذیه
 ع.پ تبریز

01/00-01/00 Relationship between parental 

feeding style and body weight 

Status of preschool-aged 

children 

 یفناور یکارشناسدانشجو  مریم دهقانی

 اطالعات سالمت

 ع.پ همدان

ارتباط مصرف صبحانه و نمایه توده  00-01/00

مدارس  دختر دانش آموزانبدن در 

 3141یزد سال 4ناحیه ابتدایی

کارشناسی ارشد آموزش  فریبا افشاری

 پزشکی

 ع.پ شهید صدوقی یزد

( بر BMIاثر شاخص توده بدنی) 01/00-00

ی پیوندی در میزان بقای بیمار و کلیه

بیماران پیوند شده در بیمارستان امام 

 خمینی)ره( شهر ارومیه

دکتری تخصصی  لکدکتر شاکر ساالری 

 اپیدمیولوژی

 ع.پ ارومیه

دانشکده  یعلم ئتیه نحله پرندآور طب گیاهی و اثر آن بر کاهش وزن 01/00-01/00

 یراپزشکیو پ یپرستار

 ع.پ جهرم

بررسی رابطه نمایه توده بدنی با  01/00-01/00

سالمت روان در دانشجویان 

جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

 کارشناسی ارشد سهرابیظریفه 

 یروانشناس

 ع.پ ارومیه

01/00-01/00 The relationship between 

metabolic syndrome and 

myocardial infarction in 

female patients with 

myocardial infarction 

hospitalized in hospitals of 

Urmia Univ Med Sci 

 ارومیهع.پ  دکتری پرستاری نادر آقا خانی
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01/00-01/00 Altered respiratory physiology 

in obesity 
 معصومه ربیعی پور

 

 ع.پ ارومیه هیفوق تخصص ر

رابطه ریسک فاکتورهای قلبی عروقی  00-01/00

بیماران زنان با نتایج تست ورزش در 

 طالقانی مراجعه کننده به بیمارستان

 3111شهر ارومیه

  فلوشیپ قلب کمال خادم وطن

 

 ع.پ ارومیه

 نماز و نهار 01/00-00
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 روز دوم 

 برنامه سخنرانی -  Bسالن  42/4/42 جمعه
 

 

 

 

 سعید قوام زاده ، حسین متعارفی، دکتر یلدا صنیعی، دکتر، دکتر مژگان حاج احمدیدکتر لیال زارعی، دکتر علی آقایار ماکویی، شاه صنم غیبیدکتر هیئت رئیسه: 

 

 عنوان سخنرانی ساعت
نام و نام خانوادگی 

 سخنران
 دانشگاه رشته تخصصی

01/00-01/00 

بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با 

شاخص توده بدنی در بیماران مراجعه 

کننده به کلینیک های منتخب 

 دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

 آزاد  قم دانشگاه دکتری پزشک عمومی وحیدزاده فرهود

01/00-01/00 

عوامل  رکاهش وزن ب ییغذا یماثر رژ

 یدارا یادر زنان چاق  یخطرساز قلب

اضافه وزن مبتال به سندرم تخمدان 

 یستیکک یپل

 ع.پ تبریز کارشناس ارشد تـغذیه فاطمه پور تیمور فرد

00-01/00 

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در 

مهدهای استان آذربایجان -روستا

 شرقی

 آریو موحدی
دپارتمان تغذیه و 

 شناسیرژیم
 دانشگاه پوترا مالزی

01/00-00 

عوامل خطر مرتبط با چاقی نزد 

کودکان شهری سنین دبستان 

 شهرستان خوی: مطالعه مورد شاهدی

 

 مهدی مختاری
کارشناس ارشد 

 یولوژیدمیاپ
 ع.پ.ارومیه

01/00-01/00 

بیماران  BMIبررسی عادات غذایی و 

زن مبتال به سکته قلبی در بخشهای 

بعد از سی سی یو بیمارستانهای خوی 

 3141در سال 

 کارشناسی ارشد پرستاری یمتعارف نیحس
 

 ع.پ ارومیه

01/00-01/00 

رژیم غذایی ماه مبارک  ریثأت یبرس

و سندرم  کبد چرب یبر رو رمضان

 وزن و  دارای اضافه در زنان متابولیک

 چاق

 ع.پ ارومیه یولوژیمتخصص راد صنیعییلدا 

01/00-01/00 

بررسی وضعیت خوراکیاری کودکان 

درشهرستان ارومیه و نقش آن در 

 پیدایش چاقی کودکان

 سعید قوام زاده
 تخصصی دکتری

 بیوشیمی
 ع.پ ارومیه

01/00-01/00 

بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز 

چاق در کودکان  D1کمبود ویتامین 

 آذربایجان غربی

 ع.پ ارومیه فوق تخصص گوارش اطفال شاهصنم غیبی

01-01/00 

 کیستینرژیاثرات س یبررس

 کیکول یو ارسو د اوکس نیکورکوم

 یمهایآنز زانیدر کاهش م دیاس

 یکبد

 ع.پ ارومیه یبافت شناس یدکتر زارعی لیال
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 روز سوم

 برنامه سخنرانیو   ییپانل دانشجو- Bسالن  3142/ 42/4شنبه  

 
 

  مرتضی باقری ، قاسم زاده هیسم، استوار الیل ،یفاطمه بهادر ،زاده یخانم دکتر ندا ول :رئیسه ئتیه

 

نام و نام خانوادگی  عنوان سخنرانی ساعت

 سخنران

 دانشگاه  رشته تخصصی

 دیچند از کالم اهلل مج یاتیتالوت آ 00/8-8

دبیرعلمی بخش پژوهشگران جوان  خانم سروین پاشاپور و دبیر اجرایی بخش پژوهشگران جوان  جناب برنامه افتتاحیه شامل پخش کلیپ و سخنرانی  8:00-8:00

 آقای شهریار خان احمدی

9-8:00 Bariatric Surgery Methods دکتر بابک  یآقا یسخنران

پور )سخنران  یحاج

 (یدیکل

 ع.پ ارومیه یگروه جراح

حاصل از بررسی ارتباط بین تولد کودکان  11/9 -9:00

زایمان سزارین و چاقی دوران کودکی در 

 شمالغرب ایران

 ع.پ ارومیه دانشجوی دکتری عمومی سجاد پوراصغری

9:01-9:00 A systematic review on the effects of 

environmental obesogenic chemicals 

on mothers and children 

مرکز ی دکتر یدانشجو پریناز پور صفا

 ستیز طیمح قاتیتحق

 ع.پ اصفهان

9:00-9:01 Effect of symbiotic supplementation 

on breast milk TGF-β4 level in 

overweight and obese women 

 

دکتری تخصصی علوم  لیال نیک نیاز

 تغذیه

 زیتبرع.پ.

01 -9:00 Surveying the relationship between 

body mass index and the rate of 

stillbirth in women covered by health 

centers of Malekan city in 4032 

 ع.پ مراغه دانشجوی اتاق عمل یمانیزهرا نر

01:00-01 Risk of obesity and hypertension in 

relation to type of consumed milk: 

CASPIAN IV 

دانشجوی دکتری مرکز  زهرا فالح

تحقیقات توسعه و رشد 

 کودک

 ع.پ اصفهان

01:01-01:00 Non-alcoholic fatty liver disease and 

obesity in children: review article 
 ع.پ ارومیه دانشجوی دکتری عمومی سینا دینداریان

 پذیرایی 01:00-01:01

 خانم سروین پاشاپور، بابک حاجی پور دکترمحمد کرمی یار،،دکتر محمد علیزاده، فیروز قادریدکتر ، سعید قوام زادهدکتر :  رئیسههیت  

مطالعه و بررسی وضعیت اضافه وزن و چاقی و  00-01:00

عوامل مرتبط با آن ها در آموزگاران خانم منطقه 

 شهر تهران 2

گروه بهداشت و  اریاستاد بابک مهاجری

 یاجتماع یپزشک

 دانشگاه شاهد، تهران

00:00-00 Evidence for epigenetic changes 

prenatal as a cause of clinical obesity 

later in life 

 ع.پ جندی شاپور اهواز  تخصصی تغذیه   دکتری احمد زارع جاوید

شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل موثر بر آن در  00:01-00:00

 ابتدایی شهرستان قدسدختران مقطع 

 ع.پ شیراز ییارشد ماما یکارشناس سیماکیانی راد

00:00-00:01 Probing impact of fast food on health 

and obesity of the youth aged 11-11 in 

Tehran city in 1991 

 هما دارینی

 

 ع.پ تهران هیکارشناس علوم تغذ

00:00-00:01 Long-Term Effect of Motivational 

Interviewing on Dietary Intake and 
 ع.پ قزویندکتری تخصصی آموزش  امیر پاکپور
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Weight Loss in Iranian 

Obese/Overweight Women 
 بهداشت

 

00-00:00 
و  rs4414204    FTOبررسی ارتباط بین مارکر

ترجیحات غذایی در بین دختران  با چاقی

 دبیرستانهای منتخب ارومیه

 بین الملل ارومیه هیعلوم تغذ نینا جمالی

مقایسه اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان  00:00-00

شناختی در زنان مبتالء به چاقی و زنان دارای 

 وزن طبیعی

 یکارشناس یدانشجو میالد  قمی

 ارشد مشاوره خانواده 

 تهران یدانشگاه آزاد اسالم

 Aدر سالن  به مقاالت برتر زیجوا یو اهدا هیبرنامه اختتام 


