برنامه سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران
روز

سالن

جلسه اول
ساعت

سخنران

عنوان

10.30-11

جلسه دوم
ساعت

هیات رئیسه :دکتر محمد صنعتی ،دکتر مهدیه معین،دکتر مریم رسولیان

9-9:35

سالن 1

9:35-10:15

عنوان

11:40-12:10

ماهیت جدایی ناپذیر عشق و نفرت

دکتر فرزین رضاعی

دکتر الهه ساگارت ،
پروفسور رابرت

سالن 2

اول (پنج شنبه  29فروردین )1398

هینشلوود

سخنرانان

استراحت و پذیرایی

10:30

11-11:40

فرهنگ پرخاشگری و مرگ

دکتر محمد صنعتی

14:30-16:30

خشونت خانگی
( میزگرد)

دکتر مریم رسولیان،
دکتر شهاب شیر خدا،
دکتر احمد رضا
محمدپور

بررسی سه نوع خشونت در درمان
12:10-

روانکاوی :خشونت در پدیده انتقال،

12:40

خشونت در پدیده تداخل و خشونت در

دکتر علی پناهی

پدیده نتیجه گیری
12:40-13

سخنرانان

پرسش و پاسخ
هیات رئیسه :دکتر الهه ساگارت ،دکتر شیما شکیبا

11-11:30

عشق و خشونت

11:30-12

جائیکه انقطاع قاعده است و نه استثناء

دکتر جیمز گوچ
(ویدیوکنفرانس)

استراحت و نهار

10:15-

پرسش و پاسخ

ساعت

سخنران

هیات رئیسه :دکتر فرزین رضاعی ،دکتر کامران علی پناهی

افتتاحیه
زندگی در فاصله بین عشق و نفرت :حفظ تعادل

عنوان

سخنران

13-14.30

جلسه سوم

هیات رئیسه :دکتر شبنم نوحه سرا ،دکتر مهدیه معین
دکتر شبنم نوحه سرا،
14:30-15:30

غفلت ،دنیای خالی از بودن

دکتر مهدیه وزیریان،

( میزگرد)

دکتر نوشین خادم
الرضا

دکتر سوزان دانر
(ویدیو کنفرانس)

15:30-16

"مشاهده نوزاد" :پدیدار شدن اضطراب

دکتر آناهیتا رحمانی

های اولیه

و دکتر مهدیه معین

مرگ ققنوس:
12-12:20

درمان روانکاوانه در تروماهای بین نسلی

دکتر گابریله ون بولو

ایجاد شده توسط خشونت

16-16:20

ساختار پاتولوژیک مبتنی بر دیدگاه
روابط ابژه ای

دکتر آتیه چاپاری و
دکتر مهدیه معین

(بحث موردی)
12:20-

پزشکی سایکوسوماتیک عمومی یا از بین

12:40

رفتن هسته بودن

12:40-13

پرسش و پاسخ

دکتر سیگلیند باست
16:20-16:30
سخنرانان

پرسش و پاسخ

سخنرانان

برنامه سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران

روز

جلسه اول

سالن
ساعت

عنوان

10.30-11

ساعت

سخنران

8:30-8:45
8:45-9:15

ساعت

سخنران

عنوان

سخنران

هیات رئیسه :دکتر محمد صنعتی ،دکتر گوهر همایون پور

شیخ مونسی

دکتر شیما شکیبا

کامنتی از ذهنیت نسلی بوالس
غلبه بر تنفر و ترس از بیگانه

عنوان

13-14.30

هیات رئیسه :دکتر افسانه علی سبحانی ،دکتر بابک روشنایی مقدم ،دکتر فاطمه

هیات رئیسه :آقای هادی رحیمی دانش ،دکتر امیر عباس کشاورز ،دکتر امیر حسین جاللی
ابراز خشونت نسلی الزمه ایجاد هویت نسلی:

جلسه دوم

جلسه سوم

11-11:40

پروفسور سزار

برایم قصه بگو...
خودکشی و پدیده خودکشی

14:30-15:10

دکتر الرنس هجز

غریزه "مرگ" و عقده "شهرزاد" در

دکتر گوهر همایون پور

سالن 1

ایران معاصر

آلفونسو
(ویدیو کنفرانس)
9:15-9:45
مهاجرت و تروما
9:45-10:15

دانش

12:40

دوم(جمعه  30فروردین )1398

مانعی برای پذیرش تفاوت ها

(ویدیو کنفرانس)

پرسش و پاسخ

سخنرانان

هیات رئیسه :دکتر فهیمه لواسانی ،دکتر واله عمویی ،دکتر والنتین آرتونیان
8:30-8:45

بررسی نظریه های روانکاوی و داللت درمانی
آنها با تاکید بر انتقال و انتقال متقابل در درمان

دکتر الهام موسویان

بیماران با اقدامات خودزنی و خودکشی
8:45-9

بدن در سیاهچاله روان:
"تروما" و "بدن" از دیدگاه روانکاوی

9-9:15

سالن 2

تروما ،هستی و زمان:
یک دیدگاه بدنی شده بین اذهانی

آقای کوروش ساسانی

استراحت و پذیرایی

نژادپرستی درونی:

آقای فخری دیویدس

12:40-13

دکتر افسانه علی
زخم های اخالقی "زندگی روزمره"

سبحانی

یک دیدگاه روانکاوانه در مورد وضعیت

دکتر بابک روشنایی

آسیب پذیر گسترش آموزش روانکاوی

مقدم

در جامعه ایران
12:40-13

پرسش و پاسخ

سخنرانان

هیات رئیسه :دکتر علی فیروز آبادی ،دکتر فریبا زرانی ،دکتر عنایت خلیقی
سیگارودی
11-11:30

11:30-12

15:10-15:40

دشمن:
دیدگاه های مختلف روان تحلیلی
تن و تروما

دکتر عنایت خلیقی
سیگارودی

دکتر علی فیروز آبادی

15:40-16:20
16:20-16:30

پرخاشگری:

پروفسور لیزلی کالدول

از منظر وینیکات

(ویدیو کنفرانس)

پرسش و پاسخ

سخنرانان

هیات رئیسه :دکتر نسیم نکویی ،دکتر شهاب شیر خدا ،دکتر مهدی پور اصغر
14:3014:45
14:45-15

آقای علی باقر
زنجانی ،خانم نجمه

تاریخ و اسطوره در خدمت نسل کشی
در قرن بیستم

استراحت و نهار

10:15-10:30

آقای هادی رحیمی

12:10-

بدن حقیقی -بدن خیالی:

خودکشی و دیگر کشی
نیروهای اجتماعی و درونی:

پرسش و پاسخ

سخنرانان

15-15:20

زیودار

نظریه "مادر مرده" آندره گرین:
یک گزارش موردی

9:15-9:45

آجر مرگ در عمارت زندگی :نگاهی
انکار و اسرار:

دکتر واله عمویی

هجمه بر پیوند ها

12:1512:30

زیر پوست جنگ

دکتر فائزه غالمیان،
دکتر یاسر موسوی

15:20-16:20

روانکاوانه از منظر وینیکات به باید و
نباید مرگ در فرایند زندگی
( میزگرد)

9:45-10:15

نابرابری اقتصادی اجتماعی ،حق به جانب

دکتر فهیمه لواسانی

بودگی و خشونت
10:15-10:30

پرسش و پاسخ

سخنرانان

12:30-

خشونت در یک دستگاه فرهنگی و

دکتر گلنوش شهباز،

12:45

زوال تدریجی تمدن

دکتر رامین جهانبگلو

12:45-13

سوپرایگو ،خشونت و تروریسم

دکتر کوروش پرویز

16:20-16:30

خانم لیال بکائی ،آقای پیمان
انصاری
خانم مرضیه هادوی

رویکرد نظری به محرک های خشونت
تحلیل یک بیمار با ابژه مرده بر اساس

12-12:15

دکتر ناصر فکوهی

پرسش و پاسخ

دکتر نسیم نکویی
دکتر مهدیه معین
دکتر شبنم نوحه سرا ،دکتر
شهاب شیر خدا ،دکتر فرنوش
صفوی فر ،دکتر مهدی
شیرزادی فر

سخنرانان

برنامه سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران

روز

سالن

جلسه اول
ساعت

سخنران

عنوان

10.30-11

جلسه دوم
ساعت

هیات رئیسه :دکتر سهیال کیانی  ،دکتر تورج مرادی
"آن کار دیگر":
8:30-8:45

تحلیل خشونت در فضای مجازی با استفاده از مفهوم

دکتر سمیه بابایی

روان پدیدایی خشونت فزاینده در اینستاگرام در

آقای امیر علی محمدی،

سایه گذار از جامعه بازدارنده به جامعه لذت

خانم نازنین شهبازی

11-11:40

سالن 1

9-9:15

11:40-12

9:15-9:45

سوم(شنبه  31فروردین )1398

10:15

کاشانه های ارتباطی برای شکنندگی و مرگ

10:30

پرسش و پاسخ

دکتر سهیال کیانی
دکتر تورج مرادی
سخنرانان

هیات رئیسه :دکتر محمد کاظم عاطف وحید ،دکتر شاهین سخی
8:30-8:45
8:45-9
9-9:20

خشونت در روابط زناشویی و معنای روانکاوانه تبادل

دکتر کامران علی پناهی،

همسر

خانم نیلوفر حسیبی

مرد جوان در سودای پیوستن به داعش:

دکتر زهرا رجایی

گزارش روان تحلیلی از یک مورد بالینی
خشونت ،حس تهدید زندگی ،ترس از مردن و ترس

سالن 2

از مرگ
9:20-9:50
کودک آزاری در نظریه های روان تحلیلی
9:50-10:20

از غریزه مرگ خاموش فروید تا موارد آشکار در

سائق جنسی مرگ و تقاضای دیگری

14:30-15:10
آقای مهدی چمیکار پور

پرسش و پاسخ

آیا بشر پیروز خواهد بود؟
نگاهی خوش بینانه به آینده بشریت

دکتر آذرخش مکری

12:45

از منظر روانکاوانه

12:45-13

پروفسور ماریا آمون

صلح

12:30-

پرسش و پاسخ

دکتر مارک اسپرگل

سخنرانان

هیات رئیسه :دکتر سهیال کیانی ،دکتر مونا هاشم زاده
11-11:20

نقش هنر درمانی در مدیریت آسیب های

دکتر سپیده اربابی

اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد

بیدگلی
دکتر سهیال کیانی،

11:20دکتر محمد کاظم عاطف

روانپزشکی پویا و فهم پرخاشگری و
نیروهای تخریب گر در زمانه ترامپ:

دکتر شاهین سخی
12:50

وحید

ولف من از سه دیدگاه :فروید ،کالین و

دکترسمیه تات ،دکتر

لکان

سولماز اعالیی ،دکتر

( میزگرد)

امین صلحی،دکتر مونا
هاشم زاده

دکتر گرترود ویله
12:50-13

بالین
10:30

نگاهی برگرفته از آراء ژان الپالنش

آیا غریزه مرگ از نظر بالینی خاموش است یا
کاربردی و مرتبط؟

10:15-

دکتر ژان لوک وانیر

سخنرانان

پرسش و پاسخ

سخنرانان

15:10-16:30

استراحت و نهار

9:45-

بینادرونیت شرقی:

10:15-

دکتر الهام موسویان

12-12:30

استراحت و پذیرایی

پلی میان قدر قدرتی و استیصال

عنوان

بزرگ

تمایز آنها از منظر روانکاوی
مرگ سوژه ،واالیش محرومیت:

غریزه مرگ جنسی ،تروریسم و جنایت،

تخریب دیگری مورد اشتیاق:

فرمایشی
بررسی رابطه خود و بدن در خودزنی و خودکشی و

ساعت

سخنران

هیات رئیسه :دکتر محمود دهقانی ،دکتر بابک روشنایی مقدم

ماسک و اسطوره گولم
8:45-9

عنوان

سخنران

13-14.30

جلسه سوم

اختتامیه:
گرامیداشت آموزش روانکاوی و روان درمانی پویا در ایران در دهه
های اخیر

