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 نهمین کنگره اپیدمیولوژي ایران
 اپیدمیولوژي: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آبان 2تا  مهر		30تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 انجمن علمی اپیدمیولوژیست هاي ایران: برگزار کننده

 انجمن علمی اپیدمیولوژیست هاي ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - ناستان تهرا: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، سومین کنگره ملی طب فراگیر و سومین سمینار ملی 

 سارکوم

 سرطان: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آبان 3تا  آبان		1تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات سرطان پستان - پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب ایران

 جراحی اعصاب: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آبان 3تا  آبان		1تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: برگزار کننده

 انجمن علمی بیماري هاي مغز و اعصاب ایران: انجمن علمی

 شهر کاشان - استان اصفهان: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 ن و هفدهمین همایش پرستاري کودکانسی و یکمین همایش بین المللی بیماري هاي کودکا
 طب کودکان, پزشکی, پرستاري: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آبان 12تا  آبان		9ریخ برگزاري: تا 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 م پزشکی تهرانگروه کودکان دانشگاه علو: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  اطالع رسانیوضعیت کنفرانس:  

 

 بیست و هفتمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدي ایران 

 توپدي و بیومکانیکار: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 18تا  آبان		13تاریخ برگزاري:  

 ن ارتوپدي ایرانانجمن جراحا: برگزار کننده

 انجمن علمی جراحان ارتوپدي ایران: انجمن علمی

 

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

  

  فهرست عناوین همایش هاي پزشکی ایران

 1398آبان الی اسفند 
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 دوازدهمین همایش بیماري هاي ارثی و غدد و متابولیسم کودکان
 طب کودکان, غدد داخلی) و متابولیسم اندوکرینولوژي (فیزیولوژي, پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 17تا  آبان		15تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

  

 ی کودکاناولین همایش علوم پایه دربیماریهاي ارث
 نتیکبیولوژي مولکولی، بیولوژي سلولی و ژ, طب کودکان, پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 17تا  آبان		15تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان: برگزار کننده

 نشهر تهرا - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

  

 کنگره سالیانه سرطانهاي دستگاه ادراري
 سرطان, اورولوژي, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 17تا  آبان		15تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات سرطان هاي دستگاه ادراري تناسلی: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 ششمین کنگره سالمت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاري سالمت نوزادان
 حرفه هاي پزشکی, طب کودکان, پزشکی, پرستاري(, علوم سالمت (پزشکی: ي تحت پوششحوزه ها 

 1398		آبان 24تا  آبان		22تاریخ برگزاري:  

 انجمن پزشکان نوزادان ایران: برگزار کننده

 ن ایرانانجمن علمی پزشکان نوزادا: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

 رسانیوضعیت کنفرانس: اطالع  

 

 هشتمین سمینار کشوري مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیري از معلولیت ها
 بیولوژي مولکولی، بیولوژي سلولی و ژنتیک, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 23تا  آبان		22تاریخ برگزاري:  

 اداره کل بهزیستی استان تهران: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

  

 اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 علوم تغذیه, علوم عصبی عمومی, عمومی دندانپزشکی, داروسازي عمومی, طب مکمل, زنان و زایمان -پرستاري : حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 آبان		23تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 ی هرمزگاندانشگاه علوم پزشک: برگزار کننده

 شهر بندرعباس - استان هرمزگان: محل برگزاري 

  نفرانس: اطالع رسانیوضعیت ک 
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 هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژي و هماتولوژي
 هماتولوژي خونشناسی, انکولوژي: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 25تا  آبان		23تاریخ برگزاري:  

 انجمن مدیکال انکولوژي و هماتولوژي ایران: برگزار کننده

 انجمن علمی هماتولوژي و انکولوژي ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 
  

 هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 روانشناسی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 82تا  آبان		26تاریخ برگزاري:  

 انجمن روانشناسی ایران: برگزار کننده

 انجمن روان شناسی ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: يمحل برگزار 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
  

 یازدهمین همایش سراسري بهداشت و ایمنی کار
 (حرفه هاي پزشکی (عمومی, پزشکی, جامعه بهداشت –پرستاري : حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آبان 30تا  آبان		28تاریخ برگزاري:  

 و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی : سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: برگزار کننده

 انجمن علمی بهداشت کار ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 نگره ملی زخم و ترمیم بافتچهارمین کنگره بین المللی و ششمین ک
 طب داخلی, جراحی, پوست درماتولوژي: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 1تا  آبان		28تاریخ برگزاري:  

 جهاد دانشگاهی: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
  

 بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
 چشم پزشکی, اپتومتري: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 1تا  آبان		28تاریخ برگزاري:  

 انجمن چشم پزشکی ایران: کنندهبرگزار 

 انجمن علمی چشم پزشکی ایران: انجمن علمی

 شهر مشهد - استان خراسان رضوى: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
 

 لین همایش ملی چالش هاي آموزش و پژوهش در اتاق عملاو
 مدیریت بیمارستانی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 آبان		29تاریخ برگزاري:  

 آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول دانشگاه: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول: برگزار کننده

 شهر علی آباد - استان گلستان: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 
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 دومین کنگره سراسري موج سوم درمان هاي رفتاري
 روانشناسی تربیتی, روانشناسی بالینی, روانشناسی, پزشکی, زشکیپ ،علوم سالمت: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 1تا  آبان		29تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان: برگزار کننده

 شهر کاشان - استان اصفهان: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 

 

 و اثرات آن بر جامعهاولین همایش ملی اختالالت شایع جسمی، روانی و رفتاري کودکان 
 طب کودکان: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 آبان		30تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروز آباد: هبرگزار کنند

 شهر فیروزآباد - استان فارس: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

  

 با محوریت سرطان مت و چالش هاهشتمین همایش ملی راهکارهاي ارتقاي سال
 حرفه هاي پزشکی, پزشکی, پرستاري, پزشکی علوم سالمت: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 1تا  آبان		30تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران: دهبرگزار کنن

 ساري شهر - استان مازندران: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 

 نهمین همایش سراسري روانپزشکی کودك و نوجوان

 روانشناسی, حرفه هاي پزشکی, روانپزشکی, پزشکی, مت پزشکیعلوم سال: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 8تا  آذر		6تاریخ برگزاري:  

 انجمن روانپزشکی کودك و نوجوان ایران: هبرگزار کنند

 وان ایرانانجمن علمی روانپزشکی کودك و نوج: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

 ع رسانیوضعیت کنفرانس: اطال 

 

 

 کی ایرانزیست پزش بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی

 اطالع رسانی پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 7تا  آذر		6تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علم و صنعت ایران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 انجمن مهندسی پزشکی ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران: برگزار کننده

 انجمن مهندسی پزشکی ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
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 هفتمین کنگره ملی پیشگیري و درمان چاقی ایران

 اندوکرینولوژي (فیزیولوژي غدد داخلی) و متابولیسم, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 8تا  آذر		6زاري: تاریخ برگ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 انجمن پیشگیري و درمان چاقی: برگزار کننده

 انجمن علمی پیشگیري و درمان چاقی: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 

 چهارمین کنگره ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 دندانپزشکی, پزشکی, پزشکیعلوم سالمت : حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		آذر 8تا  آذر		7تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 انجمن سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی: برگزار کننده

 شهر مشهد - استان خراسان رضوى: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 هشتمین کنفرانس بین المللی سالمت زنان

 زنان و زایمان, نزنان و زایما -پرستاري (, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 14تا  آذر		13تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 مرکز تحقیقات سیاست گذاري سالمت: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 

 سنجانپنجمین کنگره کشوري کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رف

سازي / دارو, حرفه هاي پزشکی, روانپزشکی, پزشکی, تغذیه و رژیم غذایی, پرستاري, علوم سالمت پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 دندانپزشکی, دامپزشکی, داروشناسی

 1398	آذر 15تا  آذر		13تاریخ برگزاري:  

 شگاه علوم پزشکی رفسنجاندان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: برگزار کننده

 شهر رفسنجان - استان کرمان: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 

 اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

 دندانپزشکی (عمومی, ارتودنسی, پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 15تا  آذر		13تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران: برگزار کننده

 شهر ساري - استان مازندران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
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 نخستین همایش ملی پیشگیري از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

 و اجتماعیعلوم رفتاري , روانشناسی, علوم اجتماعی, حرفه هاي پزشکی, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 آذر		20تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه رازي: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه رازي کرمانشاه: برگزار کننده

 شهر کرمانشاه - استان کرمانشاه: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 صد سال مامایی آکادمیک در ایران
 زنان و زایمان, پزشکی باروري و ناباروري, پزشکی, زنان و زایمان -پرستاري , پرستاري: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 21تا  آذر		20تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 شهددانشکده پرستاري مامایی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی م: برگزار کننده

 شهر مشهد - استان خراسان رضوى: محل برگزاري 

  : در حال پذیرش خالصه مقالهوضعیت کنفرانس 

  

 دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
 میکروب شناسی و ویروس شناسی, پزشکی(, پزشکیعلوم سالمت (: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 23تا  آذر		21تاریخ برگزاري:  

 جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران: برگزار کننده

 جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

  

 کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سالمت
 پزشکیمدیریت , مدیریت بیمارستانی, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 27تا  آذر		26تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: برگزار کننده

 شهر اصفهان - استان اصفهان: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 

 هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
 روانشناسی, علوم عصبی, پزشکی, پزشکیعلوم سالمت : حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 29تا  آذر		27تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران: ار کنندهبرگز

 انجمن علمی روانپزشکان ایران: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 

  

  

 

  

 نه کلینیکال انکولوژيچهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش ساال 



 1398ه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر/ مهر / کتابخان98 فهرست همایش هاي پزشکی ایران
٧ 

 انکولوژي: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	آذر 29تا  آذر		27تاریخ برگزاري:  

 انجمن رادیوتراپی انکولوژي ایران: برگزار کننده

 شهر تهران - تان تهراناس: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سالمت از منظر قرآن و حدیث

 حرفه هاي پزشکی, اخالق پزشکی, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 آذر		28تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
  

 چهاردهمین کنگره ساالنه طب اورژانس ایران
 طب اورژانس, پزشکی, پرستاري, علوم سالمت پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		دي 5تا  يد		3تاریخ برگزاري:  

 انجمن علمی طب اورژانس ایران: برگزار کننده

 انجمن علمی طب اورژانس ایران: انجمن علمی

 هر تهرانش - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 
  

 سومین کنگره ملی گزارشهاي موردي بالینی
 طب اورژانس, زنان و زایمان, بیماریهاي عفونی, اورولوژي, پرستاري: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		دي 5تا  دي		4تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی البرز: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز: برگزار کننده

 شهر کرج - استان البرز: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
  

 همایش ملی ماساژ با رویکرد سالمت روانی و جسمانی
 ورزش و تربیت بدنی, روانشناسی, پرستاري عمومی: حت پوششحوزه هاي ت 

 1398		دي 6تا  دي		5تاریخ برگزاري:  

 انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي رسته و خدمات ماساژ استان تهران: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 
  

 ه بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش هااولین کنگر
 فیزیک عمومی, علوم زیستی, سیاست گذاري سالمت, تصویربرداري پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	دي 12تا  دي		10تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش: ندهبرگزار کن

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  الصه مقالهوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خ 
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 ششمین همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر
 روانشناسی, روانپزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 8139 دي		26تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه فرهنگیان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگاه فرهنگیان: برگزار کننده

 شهر بندرعباس - استان هرمزگان: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 

 اتی علوم پزشکی رازيبیست و پنجمین جشنواره تحقیق
 پزشکیعلوم سالمت : حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 دي		27تاریخ برگزاري:  

 آموزش پزشکی معاونت و تحقیقات فناوري - درمان - وزارت بهداشت: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 
  

 نوزدهمین کنگره ساالنه اعصاب کودکان ایران
علوم عصبی , علوم عصبی, علوم پایه پزشکی, طب کودکان, طب فیزیکی و توانبحشی, زنان و زایمان, انکولوژي, پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 روانشناسی عصبی, (عمومی

 1398		اسفند 2تا  بهمن		30برگزاري:  تاریخ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 انجمن علمی اعصاب کودکان ایران: برگزار کننده

 شهر بندرعباس - استان هرمزگان: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 

 شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

 بیماریها: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398		بهمن 4تا  بهمن		2تاریخ برگزاري:  

 انجمن صرع ایران: برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 
 

 سالمت زنان با محوریت حاشیه نشینی
 حرفه هاي پزشکی,  علوم سالمت پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398 بهمن		16تاریخ برگزاري:  

 البرزدانشگاه علوم پزشکی : سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز: برگزار کننده

 شهر کرج - استان البرز: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
  

 گره ساالنه اخالق پزشکی ایران تحول اخالق پزشکی در گام دوم انقالبهفتمین کن
 حرفه هاي پزشکی, آموزش پزشکی, پزشکی, پرستاري(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	بهمن 18تا  بهمن		16تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 دانشگه علوم پزشکی مازندران: برگزار کننده

 شهر ساري - زندراناستان ما: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 
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 سومین کنگره بین المللی چالش هاي بالینی در مامائی، زنان و نازائی
 زنان و زایمان, پزشکی باروري و ناباروري, پزشکی, زشکی علوم سالمت: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	بهمن 18تا  بهمن		16تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 تهران شهر - استان تهران: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 
 

 دوازدهمین کنگره رادیولوژي دهان، فک و صورت ایران
 بهداشت دهان و دندان, دندانپزشکی, رادیولوژي، پزشکی هسته اي، تصویر برداري پزشکی, پزشکی(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	بهمن 25تا  بهمن		22تاریخ برگزاري:  

 فک و صورت ایران - انجمن رادیولوژي دهان: برگزار کننده

 انجمن علمی رادیولوژي دهان، فک و صورت: انجمن علمی

 شهر تهران - استان تهران: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 
 

  ششمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب هاي ورزشی ایران 
 طب فیزیکی و توانبحشی, جراحی, ارتوپدي و بیومکانیک: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	بهمن 25تا  بهمن		22تاریخ برگزاري:  

 آرتروسکوپی و آسیب هاي ورزشی ایران - انجمن جراحی زانو: برگزار کننده

 جراحان ارتوپدي ایران انجمن علمی: انجمن علمی

 کیش شهر جزیره - استان هرمزگان: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: اطالع رسانی 

 

 نهمین کنگره کشوري سوختگی
 جراحی پالستیک(, پوست (درماتولوژي, پزشکی, پرستاري(, علوم سالمت (پزشکی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	اسفند 2تا  اسفند		1تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 قات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایرانمرکز تحقی: برگزار کننده

 هرانشهر ت - استان تهران: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 

لوم ی سالیانه دانشگاه عدومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهش

 پزشکی استان سمنان
 علوم تغذیه, طب ورزشی, پزشکی, تغذیه و رژیم غذایی: حوزه هاي تحت پوشش 

 1398	اسفند 8تا  اسفند		6تاریخ برگزاري:  

 مانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 شهر سمنان - استان سمنان: محل برگزاري 

  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله 

 

 پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان 

 طب کودکان, پزشکی, تغذیه و رژیم غذایی, علوم سالمت پزشکی: تحت پوشش حوزه هاي 

 1398		اسفند 15تا  اسفند		14تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد: سازمان علمی برگزار کننده همایش

 شهر مشهد - استان خراسان رضوى: محل برگزاري 

 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خالصه مقاله 


