برنامه تفصیلی کنگره حکمت و خرد جندی شاپور
شکوفایی پزشکی ایرانی -اسالمی
و
بزرگداشت حکیم علی بن عباس اهوازی

برنامه سخنرانی های روز اول:
تاریخ برنامه

ساعت

نام و نام خانوادگی

عنوان سخنرانی  ،کارگاه  ،میزگرد و...

سخنران

تخصص سخنران

افتتاحیه
قران/سرود جمهوری

2:22-2:59

اسالمی

22:59-22:02

دکتر اسماعیل ایدنی
افتتاحیه

ریاست دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور
اهواز

دکتر فروغ نامجویان

22:02-22:59

دبیر همایش
ریاست کمیته فرهنگ

22:59-5:59

سخنرانی افتتاحیه

استاد دکتر علی اکبر والیتی

25:59-25:59

تاریخ علم در خوزستان

استاد دکتر مهدی محقق

و تمدن شورایعالی
انقالب فرهنگی

59/28/82

25:59-52:22

جایگاه طب سنتی در نظام

دکتر محمود خدادوست

سالمت

رییس انجمن مفاخر
ایران
مشاور وزیر و مدیر
کل طب سنتی

استراحت و پذیرایی

52:22-52:02

پانل جندی شاپور(اعضا :دکتر اصفهانی،دکتر ایمانپور ،دکتر کریمیان ،دکتر ذاکر)
52:02-55:22
55:22-55:82
55:82-55:52
55:52-58:82

دکتر غالمحسین

کمیته فرهنگ و

رحیمی

تمدن

جندی شاپور نماد اقتدار ساسانیان

دکتر محمدتقی ایمان

دانشگاه فردوسی

در مقابل رومی ها

پور

مشهد

اهمیت جندی شاپوردر شکوفایی و

استاد دکتر محمدمهدی

مرکز تحقیقات علوم

بالندگی

اصفهانی

قران طب و حدیث

تاثیر جندی شاپور بر کتاب الحاوی

دکتر محمد ابراهیم ذاکر

کمیته فرهنگ و

علم و فن آوری در دوره ساسانی

رازی
58:82-58:52

تمدن

شیوه تحقیق در طب سنتی ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر نادر صاکی

 -اسالمی

58:52-58:92

پرسش و پاسخ

58:92-55:02

نماز و ناهار

جندی شاپور اهواز

پانل پزشکی در ایران باستان( اعضا پانل :دکتر قاسملو،دکتر باستانی ,دکتر جلیلیان ،دکتر کاویانی ،دکتر
ماحوزی)
55:02-59:22

نظریات و فرضیه ها در مورد جندی
شاپور

فرهنگستان علوم

دکتر فرید قاسملو

پزشکی

گندیشاپور و نمایش قدرت در
شهرشاهان ساسانی
59:22-59:82
59:82-59:52

زبان دانش در آکادمی جندی شاپور
تاثیر حمایت های فرمانروایان در
شکوفایی پزشکی در ایران باستان

دانشگاه شهید

دکترحسن باستانی راد

بهشتی

دکتر شهرام جلیلیان

دانشگاه چمران هواز

دکتر حمید کاویانی پویا

دانشگاه کرمان
مرکز مطالعات تاریخ

59:52-51:22

جندی شاپور افسانه یا واقعیت؟

علوم

دکتر آرمان زرگران

پزشکی/دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

51:22-51:82

چرا مرکز علمی جندی شاپور را
میتوان اولین دانشگاه جهان نامید؟

زمان

51:82-51:02
51:02-51:22

پذیرایی

55:51 -54:21
51-53:71

فرهنگی -اجتماعی

59/8/82

عنوان کارگاه
55:51 -54:21

دکتر رضا ماحوزی
پرسش و پاسخ

کارگاههای روز اول :سه شنبه

پژوهشکده مطالعات

مدرس

آشنایی با خطوط و زبانهای باستانی ایران
روش نگارش مقاالت در تاریخ علوم
پزشکی
مطالعات تاریخ ایران در اروپا و آمریکا

دکتر نامجویان
دکتر زرگران
دکتر ایمان پور

محل
سالن جلسات معاونت
پژوهشی طبقه اول
سالن جلسات معاونت
پژوهشی -طبقه دوم

برنامه سخنرانی های روز دوم:چهارشنبه 29/9/92
تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی  ،کارگاه  ،میزگرد و...

نام و نام خانوادگی

تخصص

سخنران

سخنران

پانل حکیم علی بن عباس اهوازی( اعضا پانل :دکتر غفاری ،دکتر انوشیروانی ،دکتر رجب نژاد،دکتر بهرامی)
کناش ملکی و علی ابن عباس
22:02-25:22

دانشگاه آزاد
دکتر خالد غفاری

مجوسی(حکیم)اهوازی که شایای شانشان
شناخته نشدند.

25:22-25:82

سیستم آموزش پزشکی علی بن عباس و
مقایسه با دیگر سیستم های پزشکی

دکتر مجید انوشیروانی

25:82-25:52

نوآوریهای علی ابن عباس در طب

25:52-52:22

تجربیات بالینی علی بن عباس

دکتر محسن بهرامی

دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
دانشگاه علوم
پزشکی ایران
دانشگاه علوم
پزشکی زنجان

پذیرایی

52:22-52:02

59/28/85

کردستان

دکتر رجب نژاد

52:02-55:22

اسالمی

از جندی شاپور تا شیراز :درسهایی از

دکتر عبدالعلی محقق

دانشگاه علوم

تاریخ پزشکی

زاده

پزشکی شیراز

روش تحقیق علی بن عباس اهوازی و تاثیر
55:22-55:82

آن بر پزشکی اروپا

دکتر محمد صدر

55:82-55:52

همه چیز در مورد ارجوزه در طب

روح اهلل شعرا

55:52-58:22

پرسش و پاسخ و جمع بندی و بحث

58:22-50:02

نشست مدیران گروههای تاریخ علوم پزشکی

بنیاد دایره
المعارف اسالمی
دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

پانل مولفه های فرهنگی و سنت پزشکی جندی شاپور (اعضا :دکتر ندیم ،دکتر پاساالر ،دکتر قاسمی)
55:02-59:22
59:22-59:82
59:82-59:52

تاثیر تسامح مذهبی ساسانیان در پیشرفت
علمی جندیشاپور
نقش حنین بن اسحاق در انتقال دانش
پزشکی

دکتر ندیم
دکتر پاساالر

دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

مروری بر تاریخچه دانشگاه جندی شاپور

دکتر علی حسین

دانشگاه علوم

معاصر

قاسمی

پزشکی جندی

شاپور
مراسم اختتامیه
04:51-00:11

کمیته فرهنگ وتمدن اسالم وایران

دکتر محمدرضا شمس

دبیر کمیته فرهنگ

اهداف ،راهبردها و عملکرد

اردکانی

وتمدن اسالم وایران

سخنرانی اختتامیه

دکتر نادر صاکی

معاون پژوهشی
51:22-51:82

دانشگاه علوم
پزشکی جندی
شاپور اهواز

51:82-51:22

تقدیر از پیشکسوتان دانش آموخته جندی شاپور و معرفی برگزیدگان و جوائز مسابقه
سرود جمهوری اسالمی ایران

کارگاهها :روز دوم چهارشنبه
00:11-09:01
05:01-04:01

24/9/92

آسیب شناسی تاریخ ایران در فضای

دکتر جلیلیان

مجازی با تاکید بر تاریخ ایران باستان
نقد و بررسی آموزش تاریخ در کتابهای
درسی آموزش و پرورش

دکتر ایمان پور ,دکتر جلیلیان

کارگاه شماره 0
کارگاه شماره0

