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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

روزاول- سه شنبه 94/7/21

سالن اصلی

عنوانسخنرانساعت

تالوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران8:00-8:30

دکتر احمد جلیلی8:30-8:40
خیرمقدم و افتتاحیهرییس همایش

دکتر میرفرهاد قلعه بندی8:40-8:50
گزارش علمی همایشدبیر علمی همایش

دکتر محسن رحیم نیا8:50-9:00
گزارش اجرایی همایشدبیر اجرایی همایش

سخنرانان کلیدی )1(
هیات رییسه: دکتر کیومرث فرد، دکتر بهروز بیرشک، دکتر آفرین رحیمی موقر،  دکتر ونداد شریفی

عنوانسخنرانساعت

9:00-10:00Prof Afzal JavedPsychosocial rehabilitation in 21st Century: needs, 
opportunities and challenges

پرسش و پاسخ10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

سخنرانان کلیدی )2(
هیات رییسه: دکتر احمد محیط، دکتر مرتضی واعظی، دکتر نصرت اله پورافکاری، دکتر شعله بهمن نخجوان

عنوانسخنرانساعت

11:00-12:00Prof Norman SartoriusPsychiatry and Society

پرسش و پاسخ12:00-12:15

ناهار و نماز12:15-13:00

سمپوزیوم مدیریت اختالالت روانپزشکی مقاوم به درمان 
هیات رییسه: دکتر سیدسعید صدر، دکتر همایون امینی، دکتر امیر شعبانی، دکتر امیرعباس کشاورز

عنوانسخنرانساعت
مدیریت وسواس مقاوم به درماندکتر امیر عباس کشاورز13:00-13:30
مدیریت اسکیزوفرنیای مقاوم به درماندکتر همایون امینی13:30-14:00
مدیریت افسردگی مقاوم به درماندکتر امیر شعبانی14:00-14:30
پرسش و پاسخ14:30-15:00
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

روز دوم- چهارشنبه 94/7/22

سالن اصلی
سمپوزیوم رویا و روان درمانی 

       هیئت رئیسه: دکتر محمد صنعتی، دکتر سامان توکلی، دکتر علی فیروزآبادی، دکتر فاطمه شیخ مونسی،
 دکتر علی اکبر نجاتی صفا

عنوانسخنرانساعت
مبانی عصب شناسی و عصب-روانکاوی رویادکتر علی فیروزابادی8:00-8:20

رویاهای آغازین در رواندرمانی تحلیلی و تغییر رویاها در سیر درماندکتر فاطمه شیخ مونسی  8:20-8:40

رویا و شناخت درمانیدکتر علی اکبر نجاتی صفا 8:40-9:00

فرهنگ و رویادکتر سامان توکلی 9:00-9:20

پانل با شرکت دکتر محمد صنعتی و سخنرانان9:20-10:00

استراحت و پذیرایی 10:00-10:30

سخنرانان کلیدی )3(
                هیئت رئیسه: دکتر مجید صادقی، دکتر محمدعلی حرازی زاده، دکتر ربابه مزینانی، دکتر یداله فرهادی 

عنوانسخنرانساعت
10:30-11:15 Dr. Armen Soghoyan Mental Health in changing world: Finances as an Actor

پرسش و پاسخ11:15-11:30

سخنرانان کلیدی )4(
هیئت رییسه: دکتر احمد محیط، دکتر مهدی نصراصفهانی، دکترمحمدتقی یاسمی، دکتر احمدعلی نورباال، دکترمحمداربابی 

عنوانسخنرانساعت
 فرد هنجار و فرد نابهنجار،یک نظریه دکترمحمود سریع القلم11:30-12:15

پرسش و پاسخ12:15-12:30

ناهار و نماز12:30-13:30

سمپوزیوم نگاه نقادانه به کاربرد ابزار در روانپزشکی 
هیئت رئیسه: دکتر عاطفه قنبری، دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر امیر شعبانی، دکتر جواد عالقبندراد، دکتر مجید برکتین

عنوانسخنرانساعت
rTMSدکتر عاطفه قنبری13:30-14:00

نوروفیدبکدکترمیترا حکیم شوشتری14:00-14:20

پانل با حضور دکتر جواد عالقبندراد، دکتر امیر شعبانی،  دکتر میترا حکیم شوشتری و دکتر عاطفه 14:20-15:00
قنبری، دکتر مجید برکتین
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سالن اصلی 
سمپوزیوم سالمت روانی- اجتماعی

 هیئت رئیسه: دکتر احمدعلی نورباال ،دکتر حسن رفیعی، دکتر همایون پورکرامتی، دکتر علی زجاجی،  دکتر مهرداد احترامی، 
دکتر اشرف نوری

عنوانسخنرانساعت

8:00-8:20
دکتر حسن رفیعی 

 دکتر همایون پورکرامتی
سالمت روان یا سالمت روانی- اجتماعی

تعیین کننده های اجتماعی سالمت روانی –اجتماعیدکتر علی زجاجی8:20-8:40

سالمت روان و تحوالت جامعه ایراندکتر احمدعلی نورباال8:40-9:00

سالمت روانی- اجتماعی و توسعه: مدل ABCD دکتر مهرداد احترامی9:00-9:20

برنامه های بازگشت بیماران به اجتماعدکتر اشرف نوری9:20-9:40

پرسش و پاسخ9:40-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:15

تقدیر از پیشکسوتان10:15-11:15

جلسه مجمع عمومی انجمن11:15-13:00

ناهار و نماز13:00-13:30

سخنرانان کلیدی )5(
هیئت رئیسه: دکتر غالمرضا میرسپاسی، دکتر علیرضا ظهیرالدین، دکتر سیدکاظم ملکوتی، دکتر محمدعلی قریشی زاده 

13:30-14:15Prof. Helen Herrman The future of psychiatry and primary health care 

پرسش و پاسخ14:15-14:30

سخنرانان کلیدی )6(
هیئت رئیسه: دکتر عمران رزاقی، دکتر فربد فدایی، دکتر سیدمهدی حسن زاده، دکتر محمدرضا خدایی اردکانی  

14:30-15:15Prof. Khalid Mufti Psychosocial management of complex mental health 
emergencies in south west Asia. Pakistan perspective 

پرسش و پاسخ15:15-15:30

روز سوم- پنجشنبه 94/7/23
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سالن اصلی
سمپوزیوم اختالالت خواب و بیماری های جسمی

 هیئت رئیسه: دکتر فروزان الیاسی، دکتر مریم علمدار ساروی، دکتر وحید فرنیا، دکتر زهرا موسوی، دکتر اروین هدایتی

عنوانسخنرانساعت

سندرم پای بیقرار در بارداریدکتر فروزان الیاسی8:00-8:20

آشفتگی خواب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژهدکتر مریم علمدار ساروی8:20-8:40

فیبرومیالژیا و اختالالت خوابدکتر وحید فرنیا8:40-9:00

ارتباط بین اختالالت خواب و چاقی دکتر زهرا موسوی9:00-9:20

نقش اختالالت خواب و درمان ان در دمانسدکتر اروین هدایتی9:20-9:40

پرسش و پاسخ9:40-10:00

استراحت و پذیرایی10:00-10:30

سخنرانان کلیدی )7(

هیئت رئیسه: دکتر حسن ضیاء الدینی، دکتر مهران ضرغامی، دکتر حمیدرضا نقوی، دکتر یوسف سمنانی 

عنوانسخنرانساعت

 آینده روان پزشکی در ایران و جهان دکتر تقی یاسمی10:30-11:15

پرسش و پاسخ11:15-11:30

سخنرانان کلیدی )8(

هیئت رئیسه: دکتر جعفر مدبرنیا، دکتر سیدکاظم عاطف وحید، دکتر صابری زفرقندی، دکتر احمد حاجبی 

مشکالت ارائه خدمات بهداشت روان در مناطق حاشیه نشین دکتر احمد محیط 11:30-12:15

پرسش و پاسخ12:15-12:30

نماز و ناهار12:30-13:30

روز چهارم- جمعه 94/7/24
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سمپوزیوم نگرشی روان شناختی بر نقش شبکه های اجتماعی

 هیئت رئیسه: دکتر علی احمدی ابهری، دکتر سامرند سلیمی، دکتر آذرخش مکری، دکتر جواد عالقبندراد، دکتر مجتهدزاده، دکتر 
پدیده قائلی

عنوانسخنرانساعت

شبکه های اجتماعی و بهداشت روانی ، سودها و زیان هاکتر سید علی احمدی ابهری         13:30-13:40

شبکه های اجتماعی و زوج های ایرانی         دکتر سامرند سلیمی13:40-13:50

کجا استفاده از شبکه های اجتماعی اجبار گونه می شوددکتر آزرخش مکری13:50-14:00

شبکه های اجتماعی و چالش های خانواده            دکتر جواد عالقبند راد14:00-14:10

تاثیر شبکه های اجتماعی در وابستگی های عاطفی دکتر وحید مجتهد زاده14:10-14:20

شبکه های اجتماعی و کار بری های داروییدکتر پدیده قائلی14:20-14:30

پرسش و پاسخ14:30-15:00

روز چهارم- جمعه 94/7/24
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سالن یک
ساعت 8-9 افتتاحیه، سالن اصلی

ساعت 9-12، سخنران کلیدی، سالن اصلی

سمپوزیوم مشکالت اختالل هویت جنسی در ایران
هیات رییسه: دکتر محمدرضا محمدی، آقای حامد ایزدیار، دکتر محمد اربابی، دکتر علیرضا ظهیرالدین، دکتر حافظ باجغلی، دکتر 

مهرداد افتخار، دکتر منصور صالحی

عنوانسخنرانساعت

چالش های موجود، در ارزیابی، درمان و حمایت از بیماران دچار اختالل دکتر سیدمهدی صابری13:00-13:15
هویت جنسی

نقدی بر DSM 5 و چالش های درمان اختالل هویت جنسیدکتر محمدرضا محمدی 13:15-13:40

سکس و اختالالت هویت جنسیآقای حامد ایزدیار13:40-14:00

تداخل تشخیص و درمان در ترنس سکسوال ها دکتر محمد اربابی14:00-14:15

مداخله های درمان روانپزشکی در بیماران ترنس سکسوالدکتر علیرضا ظهیرالدین 14:15-14:30

چالش های فرهنگی- اجتماعی در ترنس سکسوالیسمدکتر حافظ باجغلی14:30-14:45

پرسش و پاسخ14:45-15:00
 

روزاول- سه شنبه 94/7/21



16

سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سالن یک
سمپوزیوم خواب و نوروسایکیاتری

هیات رییسه: دکترمحمداربابی، دکتر فاطمه رحیمی نژاد، دکتر مینا بیگدلی، دکترانوشه صفرچراتی، دکتر غالمرضا حاجتی

عنوانسخنرانساعت

رویکردتشخیصی درنوروسایکیاتری به اختالالت خوابدکترمحمداربابی8:00-8:20

نقش اختالالت خواب در بروز عالیم بیماری های نوروسایکیاتریدکتر فاطمه رحیمی نژاد8:20-8:40

اختالل رفتاری حین  خواب وبیماری های نوروسایکیاتریدکتر مینا بیگدلی8:40-9:00

اختالل خواب در اختالالت حرکتی دکترانوشه صفرچراتی9:00-9:20

 درمان اختالالت خواب در دمانسدکتر غالمرضا حاجتی9:20-9:40

پرسش و پاسخ9:40-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

12-10:30 سخنران کلیدی، سالن اصلی

سمپوزیوم هنر و ادبیات با محوریت خواب و رویا و نابسامانیهای آن در هنر و ادبیات

هیات رییسه: دکتر مجید صادقی،دکتر محسن رازافشا، دکتر حافظ باجغلی،دکتر ناصر همتی،دکتر شهرام خرازیها، دکتر فربد فدایی

عنوانسخنرانساعت

مفهوم خواب و نابسامانیهای آن در پزشکی کهن ایراندکتر مجید صادقی13:00-13:15

خواب و نابسامانیهای آن در ادبیات جهاندکتر محسن رازافشا13:15-13:30

زمینی یا آسمانی بودن عشق حافظدکتر حافظ باجغلی13:30-13:45

بررسی تطبیقی خود- زی-نامه ها از دیدگاه روانپزشکی  در ادبیات دکتر ناصر همتی13:45-14:00
فارسی

آسیب شناسی بازنمایی خواب در سینمای ایران و جهاندکتر شهرام خرازیها14:00-14:15

خواب و نابسامانیهای آن در شعر فارسیدکتر فربد فدایی14:15-14:30

پرسش و پاسخ14:30-15:00

روز دوم-چهار شنبه 94/7/22
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سالن یک
سمپوزیوم sleep lab و مشکالت روانپزشکی 

 هیات رییسه: دکتر فریبرز رضائی طلب، دکتر هادی اسدی پور، دکتر فاطمه محرری، دکتر امیررضایی اردانی،
 دکتر فرهاد فریدحسینی

عنوانسخنرانساعت

شیوع سردرد در بیماران مبتال به سندرم وقفه تنفسی دکتر فریبرز رضائی طلب8:00-8:30

اختالالت خواب و صرع : معرفی موارد جالبدکتر هادی اسدی پور8:30-9:00

تاثیر جراحی اندوسکوپیک پولیپوز بینی بر بهبود پارامترهای دکتر امیررضایی اردانی9:00-9:30
پلی سومنوگرافیک خواب

بررسی ارتباط عالیم افسردگی و اضطراب با سندرم وقفه تنفسی خوابدکتر فرهاد فریدحسینی9:30-10:00

پرسش و پاسخ10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

ساعت 12:30- 10:30 مجمع عمومی انجمن 

ساعت 15-13، سخنران کلیدی، سالن اصلی 

روز سوم-پنجشنبه 94/7/23
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سالن یک 
سمپوزیوم روانپزشکی نظامی و بحران

هیات رییسه: دکتر احمدعلی نورباال، دکتر فرهاد آوخ، دکتر غالمرضا کرمی، دکتر ارسیا تقوا، دکتر جالل شاکری

عنوانسخنرانساعت

چالش های عوارض روانی بازماندگان جنگدکتر احمدعلی نورباال8:00-8:30

چالش های تمارض و شبیه سازی درPTSD دکتر فرهاد آوخ8:30-9:00

بررسی شیوع PTSD در جانبازان شیمیایی جنگدکتر غالمرضا کرمی9:00-9:30

آیا سربازی زمینه ساز بروز اختالالت روان پزشکی است؟دکتر ارسیا تقوا9:30-10:00

پرسش و پاسخ10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

ساعت 12:30- 10:30 سخنران کلیدی  سالن اصلی

سمپوزیوم اختالالت خواب در کودکان و نوجوانان- طبقه بندی و درمان

هیات رییسه: دکتر ایوب مالک، دکتر شاهرخ امیری، دکتر حسن شاهرخی، دکتر غالمرضا نورآذر

عنوانسخنرانساعت

خصوصیات خواب طبیعی در کودکان و نوجواناندکتر ایوب مالک 13:00-13:20

طبقه بندی اختالالت خواب در کودکان و نوجواناندکتر شاهرخ امیری13:20-13:40

درمان های روان شناختی در اختالالت خواب کودکان و نوجواناندکتر حسن شاهرخی 13:40-14:00

درمان های دارویی در اختالالت خواب کودکان و نوجواناندکتر غالمرضا نورآذر 14:00-14:20

پرسش و پاسخ14:20-15:00

روزچهارم-جمعه 94/7/24
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سالن دو
ساعت 9 -8 افتتاحیه، سالن اصلی

ساعت 12-9 سخنران کلیدی، سالن اصلی

 PTSD سمپوزیوم اختالالت خواب در

هیات رییسه: دکتر حبیب اله خزائی، دکتر محمد رسول قدمی، دکتر لیبا رضایی

عنوانسخنرانساعت

اختالالت خواب در جانبازان مبتال به PTSD  مزمن ناشی از جنگدکتر حبیب اله خزائی13:00-13:20

بی خوابی متناقض مربوط به مبتالیان به PTSD مزمن ناشی از جنگدکتر محمد رسول قدمی13:20-13:40

تبیین تجربه و پیامدهای بی خوابی در مبتالیان به PTSD مزمن ناشی از دکتر لیبا رضایی13:40-14:00
جنگ

درمان های دارویی در PTSDدکتر حبیب اله خزائی14:00-14:20

پرسش و پاسخ14:20-15:00

روزاول- سه شنبه 94/7/21
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سالن دو 
مقاالت پژوهشی

هیات رییسه:: دکتر فربد فدایی، دکتر سیدابوالفضل قریشی، دکتر محسن ارجمند، دکتر فرهاد شاملو

عنوانسخنرانساعت

بررسی اختالالت خلقی در میان نوجوانان مبتال به آسمدکتر سیدابوالفضل قریشی8:00-8:15

توصیف و نگرش دستیاران غیر روانپزشک به روان پزشکیدکتر مریم افتخار8:15-8:30

بیماران مبتال به اختالالت روان پزشکی چقدر از درمان های غیرمرسوم دکتر الهه یوسفی8:30-8:45
استفاده می کنند؟

توانبخشی روانی در مراکز مراقبت روزانه در آلماندکتر محسن ارجمند8:45-9:00

9:00-9:15
بررسی انواع داروهای روانپزشکی تجویز شده توسط پزشکان دکتر سمیه اشکوری

غیرروانپزشک و انطباق آنها با وضعیت روانی مراجعین آن پزشکان در 
شهر کرج

فراوانی بی خوابی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه دکتر فرح مویدی9:15-9:30
علوم پزشکی هرمزگان

بررسی رابطه سالمت روانی و کیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم دکتر مریم رحمتی9:30-9:45
توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر معماری داخلی و چیدمان بر درمان اختالالت خوابمهندس علیرضا شهبازی9:45-10:00

پرسش و پاسخ10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

ساعت 12:30-10:30 سخنران کلیدی، سالن اصلی

سمپوزیوم افسردگی مقاوم به درمان

هیات رییسه: دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی، دکتر رجبی، دکتر گیتا صدیقی، دکتر مدبر آراسته، دکتر گودرز عکاشه       

عنوانسخنرانساعت

دکتر سیدمهدی صمیمی 13:00-13:20
تعاریف و مالحظات تشخیصی                                                        اردستانی

تغییریا ترکیب ضدافسردگی ها دکتر فاطمه رجبی 13:20-13:40

تقویت با لیتیم                                     دکتر گیتا صدیقی        13:40-14:00

افسردگی مقاوم به درمان در سالمنداندکتر مجید برکتین14:00-14:20

پرسش و پاسخ14:20-15:00

روز دوم-چهار شنبه 94/7/22



21

    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سالن دو
مقاالت پژوهشی 

هیات رییسه: دکتر حمزه حسینی، دکتر افشین احمدوند، دکتر رضا بیدکی

عنوانسخنرانساعت

دکتر الهام گوران8:00-8:15
مقایسه الگوی عالیم روانپزشکی در بیماران بستری دوقطبی نوع یک با 

و بدون مصرف متامفتامین

دکتر سولماز اعالیی8:15-8:30
توانایی بیماران دوقطبی تازه مرخصی شده از بیمارستان در شناسایی 

عالیم اخیر مانیا

دکتر نسرین عبدلی8:30-8:45
بررسی میزان افسردگی در بیماران لوسمی بستری در بیمارستان 

طالقانی کرمانشاه

دکتر یوسف فکور8:45-9:00
بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر 

تهران

دکتر رضا کاظمی9:00-9:15
بررسی ارتباط کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی با کیفیت خواب در 

سالمندان

دکتر محمدرسول قدمی9:15-9:30
درمان بی خوابی در سه ماهه سوم بارداری عالیم افسردگی پس از 

زایمان را کاهش می دهد: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

ارزیابی محتوای رویا در بیمارانی که با دارو اقدام به خودکشی نموده انددکتر علیرضا غفاری نژاد9:30-9:45

دکتر سیدحمزه حسینی9:45-10:00
تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت ذهنی خواب کارگران شرکت 

های صنعتی جویبار

پرسش و پاسخ10:00-10:30

استراحت و پذیرایی10:30-11:00

ساعت 12:30-10:30 سخنران کلیدی، سالن اصلی

ساعت 15:30- 13:30 مجمع عمومی انجمن

روز سوم-پنجشنبه 94/7/23
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

سالن دو
مقاالت پژوهشی

هیات رییسه: دکتر افشین احمدوند، دکتر عاطفه قنبری، دکتر علیرضا کافیان تفتی

عنوانسخنرانساعت

ارزیابی نگرش زنان متاهل به عملکرد جنسی در شهر زنجاندکتر سیدابوالفضل قریشی8:00-8:15

بررسی عملکرد جنسی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادوندکتر افشین احمدوند8:15-8:30

شیوع اختالل های جنسی در مبتالیان به اختالل وسواس فکری- عملیدکتر نرگس کرمقدیری8:30-8:45

دکتر عاطفه قنبری8:45-9:00
چه تعداد از بیماران با درگیری عروق کرونر قلب مبتال به افسردگی به 

روانپزشک مراجعه می کنند؟

دکتر عاطفه قنبری9:00-9:15
فراوانی مصرف مواد در بیماران جسمی بستری در بیمارستان حضرت 

رسول اکرم

دکتر نسرین عبدلی9:15-9:30
کیفیت خواب و عوامل موثر و نقش آن در سالمت روانی رانندگان بین 

شهری استان کرمانشاه

ارتباط میزان افسردگی و کیفیت خواب بیماران مبتال به بیماری قلبیدکتر زهرا کیایی 9:30-9:45

دکتر علیرضا چگینی9:45-10:00
بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سالمت عمومی در دستیاران 

تخصصی پزشکی

پرسش و پاسخ10:00-10:15

استراحت و پذیرایی10:15-10:30

ساعت 12:30-10:30 سخنران کلیدی، سالن اصلی

سمپوزیوم طب جنسی

هیات رییسه: دکتر محسن رازافشا، دکتر عباس ناصحی، دکتر سیدطه یحیوی

عنوانسخنرانساعت

درمانهای دارویی در کژکاری های جنسی دکتر محسن رازافشاء13:00-13:30  

کژکاری های جنسی در دیابتدکتر عباس ناصحی13:30-14:00

فیزیوپاتولوژی جنسی در سالمنداندکتر سیدطه یحیوی14:00-14:30

پرسش و پاسخ14:30-15:00

روزچهارم-جمعه 94/7/24
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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

نام مدرستاریخ برگزارینام کارگاه

Leadership and Professional Skills in psychiatry94 دکتر نورمن سارتوریوس21 مهرماه

دکتر سامرند سلیمی23 مهرماه 94هنر زوج درمانی نکردن

دکتر سیدمهدی صمیمی24 مهرماه Bipolar Spectrun94 تشخیص و درمان

روز چهارشنبه 22 مهرماه ساعت 3 بعدازظهر نشست دستیاران روانپزشکی تشکیل می شود..


