
 5931ليست كليه همايش هاي سال 

 

 

 

 5931همایش های مرداد 

   پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها -2931مرداد  12الی  20

      منطقه ای مدیریت سالمت در بالیا و فوریت هاهمایش ساالنه  -2931مرداد  12الی  20

      نوزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران -2931مرداد  11الی  20

    اولین همایش سالمت و رسانه -2931مرداد  11الی  25

   چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران -2931مرداد  12الی  26

  ین همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایرانهفتم -2931مرداد  13الی  27

 

 

 5931همایش های شهریور 

    اولین همایش ملی ابن سینا -2931شهریور  2الی  1

   هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی -2931شهریور  4الی  2

     نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران -2931 شهریور 1الی  2

   کنگره پرستاری اورولوژی دهمین -2931شهریور  1الی  2

   ششمین کنگره استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت -2931شهریور  2الی  7

     هفدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل -2931شهریور  21الی  10

   دوازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان -2931شهریور  21الی  10

   یازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل -2931شهریور  21 الی 10

   دومین همایش بین المللی اختالالت مرتبط با گلوتن -2931شهریور  21الی  11

   اولین کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی -2931شهریور  24الی  13

     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران -2931شهریور  21الی  14

    هفدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -2931شهریور  23الی  16

      دومین کنگره بین المللی صرع رضوی -2931شهریور  23الی  17

      هجدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق -2931شهریور  12الی  23

   دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد -2931شهریور  12الی  24

    شانزدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اعصاب ایران -2931شهریور  12الی  24

   ه برداری مغز ایرانسومین کنگره بین المللی نقش -2931شهریور  13الی  27

  اولین همایش ملی فناوری و مدیریت اطالعات سالمت -2931شهریور 

 

 

       5931همایش های مهر 

      بیست و چهارمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران -2931مهر  3الی  5

       دومین همایش نانوپزشکی ایران -2931مهر  2الی  6

    اولین کنگره عفونت و ایمنی -2931مهر  2الی  7

    دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن -2931مهر  2الی  7

   یکروب شناسی بالینی ایراندهمین کنگره بین المللی م -2931مهر  3الی  7

    پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق -2931مهر  3الی  7

    نگره بین المللی بیماری های پانکراس و مجاری صفراوینهمین ک -2931مهر  3الی  7

    همایش منطقه ای تروما و مراثبت های بحرانی اورژانس -2931مهر  3الی  7
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     اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم در دندانپزشکی -2931مهر  3الی  7

   اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان -2931مهر  3الی  8

    اولین همایش توانبخشی ابن سینا -2931مهر  3الی  8

   پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان -2931مهر  22الی  13

   کنگره بین المللی شکاف لب و کام -2931مهر  22الی  14

   سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران -2931مهر  93الی  27

    تمین کنگره بین المللی بیماری های ریه و اولین دوره مراقبت های ویژههش -2931مهر  93الی  27

   سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران -2931مهر  93الی  28

   نهمین سمینار سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد -2931مهر  93الی  28

   دهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران -2931مهر  93الی  28

    دومین همایش دوساالنه بین المللی ارگونومی ایران -2931مهر  93الی  28

    چهارمین کنگره بیماری های نوروموسکولواسکلتال -2931مهر  93الی  28

   بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان -2931آبان  1مهر الی  29

       نهشتمین کنگره دانشجویی پژوهشگران جوان بیماری های کودکا -2931آبان  1مهر الی  29

   چهاردهمین همایش ملی پرستاری کودکان -2931آبان  1مهر الی  29

  

 

 5931های آبان  همایش

   المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیطاولین همایش بین  -2931آبان  9الی  1

   دومین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی -2931آبان  1الی  4

    چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران -2931آبان  2الی  4

   اولین کنگره بین المللی جراحی عروق مغز و نخاع -2931آبان  2الی  4

      بیست و چهارمین کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب ایران -2931آبان  2الی  4

     هفتمین سمینار سراسری پرستار ماما پژوهش -2931آبان  2الی  5

   سومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت -2931آبان  1الی  5

     دومین کنگره ساالنه انجمن علمی تروما ایران -2931آبان  1الی  5

     چهارمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی -2931آبان  1الی  5

     بیستمین همایش سالیانه پزشکی هسته ای کشور -2931آبان  1الی  5

    ایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالینهم -2931آبان  1الی  5

  هفتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان کرمان -2931آبان  1الی  5

   هارمین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیچ -2931آبان  1الی  5

   هشتمین همایش دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور -2931آبان  1الی  5

      کنگره ملی مدیریت سالمت -2931آبان  1الی  5

    همایش ساالنه پرستاری سرطان -2931آبان  2الی  6

    گره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانپانزدهمین کن -2931آبان  2الی  6

   دومین همایش اتیسم -2931آبان  29الی  12

    بین المللی سالیانه پوست رازیدومین کنگره  -2931آبان  24الی  12

   دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری -2931آبان  24الی   12

   پزشکی قانونی ایران  ن کنگره سالیانه بین المللیپنجمی -2931آبان  24الی  12

   یازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ایران -2931آبان  24الی  12

    اولین کنگره بین المللی تازه های تشخیصی و درمانی سرطان پستان -2931آبان  13الی  18

 

 

 5931همایش های آبان 

   اولین کنفرانس بین المللی قارچ شناسی بالینی ایران -2931آبان  13الی  18

   پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان گوش گلو بینی و سر و گردن ایران -2931آبان  12الی  18

    های گوارش و کبد ایران شانزدهمین همایش بیماری -2931آبان  12الی  18
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   دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تگنیک های کم تهاجمی -2931آبان  12الی  19

     اولین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران -2931آبان  12الی  19

   اولین کنگره بین المللی پرستاری کلینیکال انکولوژی -2931آبان  12الی  19

   سیزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران -2931آبان  12الی  19

    سمینار بین المللی لیشمانیا و لیشمانیوز -2931آبان  19الی  19

    اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده -2931ن آبا 12الی  20

    ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها -2931آبان  12الی  20

   اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی، دستاوردها، چالش ها و آینده نگاری -2931آبان  12لی ا 25

   دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران -2931آبان  11الی  25

   دومین همایش سراسری تازه های اختالالت حرکتی -2931آبان  11الی  26

   اولین سمپوزیوم بیماری های انسدادی مزمن ریه -2931آبان  12الی  26

   اولین همایش رفتارهای اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان -2931آبان  13الی  27

    همایش سرطان غرب آسیا -2931آبان  13الی  27

   نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی -2931آبان 

  

 

      5931همایش های آذر 

        های دستگاه گوارشسومین کنگره بین المللی سرطان  -2931آذر  1الی  3

    سومین کنگره سالمت نوزادان ایران -2931آذر  1الی  3

     همایش پرستاری سالمت نوزادان -2931آذر  1الی  3

    بیست و سومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران -2931آذر  1الی  4

      کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل -2931آذر  21الی  13

    دومین کنگره ملی تروما -2931آذر  22الی  13

    هفدهمین کنگره انجمن تغذیه انترال و پرنترال آسیا -2931آذر  22الی  16

     پنجمین کنگره جراحی خراسان -2931آذر  23الی  16

   ششمین همایش سوختگی ایران -2931آذر  23الی  16

     دومین گردهمایی بین المللی و ششمین سمینار سراسری ایدز -2931آذر  23الی  17

     پنجمین کنگره بین المللی سالمت مبتنی بر شواهد -2931آذر  23الی  17

    پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -2931آذر  23الی  17

   بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران -2931آذر  11الی  22

   ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران -2931آذر  11الی  23

      نخستین همایش دانشجویی کشوری تروما -2931آذر  14الی  24

     سومین کنگره پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها -2931آذر  11الی  25

    سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز -2931آذر  12الی  25

     چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی -2931آذر  12الی  26

   سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات -2931آذر  13الی  28

  

 

    5931همایش های دی 

    نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری -2931دی  9الی  1

     و اقدامات تهاجمی از رادیال سومین کنگره آنژیوگرافی -2931دی  9الی  1

       سمینار بین المللی دانشجویی مطالعات اجتماعی سالمت -2931دی  9الی  1

   فتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایرانبیست و ه -2931دی  23الی  8

   نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -2931دی  22الی  14

     هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه -2931ی د 21الی  15

      چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه -2931دی  14الی  22

  دومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی -2931دی  93الی  26
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    5931همایش های بهمن 

     سیزدهمین کنگره بین المللی صرع -2931بهمن  2الی  6

    اولین کنگره اختالالت خلقی -2931آبان  13الی  27

   سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی -2931بهمن  13الی  27

  سومین همایش جراحی و دوره آموزشی آندوسکوپیک قاعده جمجمه -2931اسفند  2بهمن الی  29

 

  

        5931همایش های اسفند 

   ه بین المللی آزمایشگاه و بالیننهمین کنگر -2931اسفند  2الی  3

      دومین کنگره بین المللی سالمت همراه -2931اسفند  1الی  4

        ین المللی سرطان پستاندوازدهمین کنگره ب -2931اسفند  2الی  4

    دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی -2931اسفند  23الی  7

  نهمین کنگره استروک ایران -2931اسفند  29الی  11

  

 

 

  به روز رسانی شده است 5931تير ماه  39این فهرست در تاریخ 
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