« بسمه تعالی »
نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و انباروری دانش گاه علوم زپشکی شهید بهشتی با عنوان اتزه اهی علمی باروری و انباروری و اولین کنگره انباروری مردان رد  26ات 28
آبان ماه سال جاری رد اتالر ابورریحان دانش گاه شهید بهشتی ربگزار شد.
هم
هم
رد این کنگره ش کرت کنندگان از اقصی نقاط اریان و چنین سخنرااننی از دو کشور یوانن و هندوستان حضور داشتند .حضور گسترده ش کرت کنندگان و چنین میهماانن خارجی رد این
کنگره ،وجهه بین المللی بی سابقه ای هب این نشست علمی داده بود.
این کنگره با هم کاری مشترک معاونت بهدا شتی وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی؛ دفتر سالمت ،جمعیت ،خانواده و مدا رس وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش
نج تخ
زپشکی ؛ بخش آندرولوژی بیمارستان شریعتی؛ معاونت ژپوهشی دانش گاه علوم زپشکی شهید بهشتی؛ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  UNFPA؛ ا من صصی
باروری و انباروری و ژپوهش گاه رواان توانست با ربگزاری پانل اهیی رد خصوص نقش مردان رد انباروری؛ بیماری اهی سیستمیک  -انباروری و سالمت مردان؛ حفظ باروری رد
بیماریهای بدخیم؛ مالحظات اخالقی ،اجتماعی رد مشاوره انباروری مردان؛  RIF/ RPLنقش مردان رد سندرومRIF؛ سالمت جنسی و زانشویی؛ اولویتهای سالمت
مح
مردان؛ روش اهی اهدا ؛ سیاست اهی جمعیت و سالمت خانواده؛ ردمانهای طبی انباروری مردان؛ عوارض شغلی و ارث عوامل توکسیک یطی رب باروری مردان؛ هس روز
میزبان اساتید و هم کاران رد رشته اهی اورولوژی ،زانن و زایمان ،پاتولوژیست اه ،روانپزش کان ،مامااه ،رپستاران و  ...باشد.
این کنگره که با حضور آاقی دکتر نمکی معاون محترم توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان مدرییت و ربانمه رزيی کشور و مدریگروه ارجمند ایمونولوژی دانش گاه علوم زپشکی شهید بهشتی،
آاقی دکتر علی اصغر پیوندی رااست محترم دانش گاه علوم زپشکی شهید بهشتی؛ آاقی دکتر علی اکبر سیاری معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی؛
آاقی دکتر محمد حاجی آاقجانی معاون محترم ردمان وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی؛ آاقی دکتر سیدجلیل حسینی رااست محترم کنگره و رااست ارجمند مرکز تحقیقات
بهداشت باروری و انباروری و ااقی دکتر محمد علی صدیقی دبیر محترم علمی کنگره رد اتریخ  95/08/26افتتاح گرداد ،پذریای بیش از  600ش کرت کننده رد رشته اهی مختلف بود که
هب نحو احسن توانست اطالعات هب روز و ارزشمندی را رد خصوص سیاست اهی جمعیت و انباروری مردان را هب اشتراک بگذا رد.
متخ
ربانمه علمی غنی کنگره رد کنار استفاده از صاحب نظران شناخت شده جهانی ،فرصت بی نظیری را ربای اراهئ تجارب ارزشمند و سطح علمی صصین اریانی رد اک ع رصه بین المللی
متخ
فراهم آورد .فرصتی که باعث شد شناخته شده رتین صصین رد کشور از راه دور و زنداک رد این تبادل علمی حضور فعال داشته باشند.

رد کنار جمع گرم و علمی اساتید و صاحب نظران کنگره ،زپش کان اقبل و ربجسته کشور و دانشجواان عالقه مند با رداافت بیش از  230مقاله و پوستر توانستند اافته اهی خود را هب جامعه علمی اراهئ
دهند و اثبت کنند که بحث رد خصوص سالمت باروری مردان بسیار حازئ اهمیت می باشد.
ربگزاری نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و انباروری که دستاوردی عظیم بود توانست آغازگر مسیری روشن هب سوی بینش و آگاهی و ردکی ردست رد خصوص
انباروری مردان را رد اختیار افراد خاص و عام قرار دهد و هب مراتب راه گشای حل بسیاری از اینگوهن مش کالت باشد.
با ااری خدا وند رد سال اهی آتی این مرکز با ربگزاری کنگره اهیی همچون نهمین کنگره و زری ساهی اولویت اهی کشوری و ژپوهشی قصد دارد با اقتدا ر هر چه تمام رد خصوص سیاست اهی
تح
متخ
جمعیت و انباروری مردان با قشر فرهیخته و صیل کرده دنیا هب بحث و تبادل نظر بپردازد و بتواند این سیل خروشان را هب همت و ااری هم کاران و زپش کان صص رد مسیری آرام فرو
نشاند.
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