همایش های دی 1395
1الی  1دی  -1395دوازدهمین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1الی  1دی  -1395اولین همایش داروسازی بیمارستانی
2الی  2دی  -1395سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سالمت از منظر قرآن و حدیث
1الی  3دی  -1395بیست و یکمبن کنگره کاردرمانی ایران
1الی  3دی  -1395نهمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران
1الی  3دی  -1395بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
1الی  3دی  -1395سمینار بین المللی دانشجویی مطالعات اجتماعی سالمت
2الی  4دی  -1395یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران
8الی  9دی  -1395هفدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات
8الی  10دی  -1395دومین همایش سراسری پزشک خانواده
15الی  17دی  -1395شانزدهمین کنگره ساالنه انجمن متخصصین پوست ایران
15الی  17دی  -1395هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
16الی  17دی  -1395اولین همایش انجمن علمی روماتولوژی کودکان
20الی  22دی  -1395ششمین سمینار جراحی اندوسکوپیک قاعده جمجمه و آندوسکوپیک گوش
22الی  24دی  -1395چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
23الی  23دی  -1395دومین همایش سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
23الی  24دی  -1395چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی
26الی  30دی  -1395دومین همایش بین المللی طب پیشگیری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایی
29دی الی  1بهمن  -1395سومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی ایران
30دی الی  3بهمن  -1395دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
30دی الی  3بهمن  -1395سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

همایش های بهمن 1395
6الی  8بهمن  -1395دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان
6الی  8بهمن  -1395سیزدهمین کنگره بین المللی صرع
7الی  8بهمن  -1395کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری
7الی  8بهمن  -1395نهمین سمینار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
9الی  11بهمن  -1395اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان
12الی  15بهمن  -1395ششمین همایش قلب و فناوری های نوین
13الی  14بهمن  -1395نخستین همایش کشوری دانشجویی بیماری های کودکان
14الی  14بهمن  -1395سمینار مروری بر تازه های طب نوزادان
14الی  15بهمن  -1395سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
19الی  22بهمن  -1395پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران
24الی  25بهمن  -1395سومین کنگره اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

26الی  28بهمن  -1395اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت
26الی  29بهمن  -1395اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران

ادامه  ...همایش های بهمن 1395
27الی  27بهمن  -1395چهارمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی بابل
27الی  28بهمن  -1395چهارمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی
27الی  28بهمن  -1395سومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی منطقه جنوب غرب
27الی  29بهمن  -1395نهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران
27الی  29بهمن  -1395سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی ،آسم و آلرژی
27الی  29بهمن  -1395اولین کنگره اختالالت خلقی
28الی  28بهمن  -1395سمینار سراسری ارزیابی صالحیت بالینی
28الی  28بهمن  -1395بیست و سومین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی
29بهمن الی  1اسفند  -1395سومین همایش جراحی و دوره آموزشی آندوسکوپیک قاعده جمجمه
بهمن  -1395نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بهمن  -1395کنگره بین المللی ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران

همایش های اسفند 1395
3الی  3اسفند  -1395دومین همایش دانشجویی قانون ،پرستار ،ماما
3الی  5اسفند  -1395هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی
3الی  5اسفند  -1395همایش کشوری آموزش و خدمات سالمت فرد ،خانواده و جامعه
3الی  5اسفند  -1395پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سالمت با محوریت سالمت سالمندان
3الی  6اسفند  -1395نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
3الی  6اسفند  -1395پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران
3الی  6اسفند  -1395پنجمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران
4الی  4اسفند  -1395همایش بارداری ایمن
4الی  4اسفند  -1395همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن
4الی  4اسفند  -1395اولین کنگره علوم پیراپزشکی در کالن منطقه آمایشی هشت
4الی  4اسفند  -1395نوزدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران
4الی  5اسفند  -1395دومین کنگره بین المللی سالمت همراه
4الی  5اسفند  -1395نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
4الی  6اسفند  -1395دوازدهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات و گروه چشم شهید بهشتی
5الی  6اسفند  -1395چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی
4الی  6اسفند  -1395دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5الی  6اسفند  -1395سومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
7الی  9اسفند  -1395اولین کنگره پزشکی شخصی ایران
7الی  10اسفند  -1395دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی
11الی  13اسفند  -1395بیستمین کنگره ساالنه طب فیزیکی ،توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
11الی  13آذر  -1395دهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران
11الی  13اسفند  -1395نهمین کنگره استروک ایران
12الی  14اسفند  -1395همایش تخصصی بالینی دیابت و عوارض آن
18الی  20اسفند  -1395اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل
19الی  20اسفند  -1395اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سالمت

همایش های فروردین 1396
23الی  25فروردین  -1396بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
24الی  25فروردین  -1396دومین کنگره بین المللی ام اس بیمارستان رضوی
31فروردین الی  1اردیبهشت  -1396دومین کنگره بین المللی مداخالت پیچیده قلبی
30فروردین الی  1اردیبهشت  -1396دوازدهمین کنگره جدیدترین مقاالت و نوآوری های پوست
30فروردین الی  1اردیبهشت  -1396دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
31فروردین الی  3اردیبهشت  -1396پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

همایش های اردیبهشت 1396
2الی  4اردیبهشت  -1396هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا
2الی  5اردیبهشت  -1396بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
2الی  5اردیبهشت  -1396یازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی
6الی  8اردیبهشت  -1396بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
6الی  8اردیبهشت  -1396سومین کنگره منطقه ای جنوب و شرق ارتوپدی ایران
7الی  8اردیبهشت  -1396پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
7الی  8اردیبهشت  -1396دهمین کنگره سالیانه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7الی  9اردیبهشت  -1396هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
8الی  10اردیبهشت  -1396هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
10الی  14اردیبهشت  -1396هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی
12الی  14اردیبهشت  -1396دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
12الی  14اردیبهشت  -1396دومین کنگره بین المللی خون بیماری ها و کاربردهای بالینی آن
12الی  15اردیبهشت  -1396بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
13الی  15اردیبهشت  -1396کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر
18الی  20اردیبهشت  -1396بیست و پنجمین کنگره ساالنه انجمن جراحان کودکان ایران
19الی  22اردیبهشت  -1396سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران
19الی  22اردیبهشت  -1396پانزدهمین کنگره علوم پرتونگاری ایران
20الی  22اردیبهشت  -1396بیست و پنجمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
26الی  29اردیبهشت  -1396شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی ،دیالیز و پیوند
26الی  29اردیبهشت  -1396سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا
27الی  29اردیبهشت  -1396نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پالستیک و ترمیمی چشم ایران

همایش های خرداد 1396
1الی  3خرداد  -1396دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
3الی  5خرداد  -1396دهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد
3الی  5خرداد  -1396چهارمین سمینار گروه فوق تخصصی قرنیه و جراحی عیوب انکساری ایران

همایش های تیر 1396
13الی  16تیر  -1396چهارمین دوره بین المللی رینولوژی شیراز
14الی  16تیر  -1396بیست و پنجمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز
22الی  23تیر  -1396دومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه

همایش های شهریور 1396
11الی  14شهریور  -1396هفتمین کنگره هپاتیت تهران و دومین گردهمایی جامعه جهانی هپاتیت
21الی  24شهریور  -1396نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق
29الی  31شهریور  -1396همایش سراسری استئوآرتریت :از تحقیق تا بالین

همایش های مهر 1396
19الی  21مهر  -1396هشتمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد :درماتولوژی ،زیبایی و لیزر
19الی  21مهر  -1396کنگره بین المللی افق های جدید در بیهوشی و مراقبت های جراحی
26الی  27مهر  -1396ششمین سمینار بین المللی سالمت زنان
26الی  28مهر  -1396دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان
27الی  30مهر  -1396بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان
27الی  30مهر  -1396پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان

همایش های آبان 1396
3الی  5آبان  -1396سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
10الی  12آبان  -1396دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران

همایش های آذر 1396
1الی  3آذر  -1396ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز
1الی  3آذر  -1396نهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران
1الی  3آذر  -1396سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

این فهرست در تاریخ  12آذر  1395به روزرسانی شده است
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