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 يوژي، هفتمین کنگره سراسري پریناتالوژي و نئوناتالوژاولین کنگره بین المللی پریناتال 

 1398فروردین  30تا  1398فروردین  27تاریخ برگزاري:  

 ازدانشگاه علوم پزشکی شیر :برگزار کننده

 شهر شیراز - استان فارس 

 هاي محاسباتی مراقبت از سالمتها و فناورياولین کنفرانس سیستم 

 1398فروردین  29تا  1398فروردین  28تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه بیرجند :برگزار کننده

  بیرجندشهر  - استان خراسان جنوبى 

 پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

 1398فروردین  31تا  1398فروردین  28تاریخ برگزاري:  

 انجمن دندانپزشکی ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

 پنجمین همایش ملی تازه هاي روانشناسی مثبت نگر 

 1398فروردین  28تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه فرهنگیان :برگزار کننده

  شهر بندرعباس - استان هرمزگان 

دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوري ارتقاء کیفیت خدمات 

 آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

 1398اردیبهشت  1تا  1398فروردین  29تاریخ برگزاري:  

 ایران - شخیص طبیانجمن علمی دکتراي علوم آزمایشگاهی ت :برگزار کننده

  شهر تهران - استان تهران 

هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی 

 ژنتیک تولید مثل

 1398اردیبهشت  1تا  1398فروردین  30تاریخ برگزاري:  

 پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد :برگزار کننده

 شهر یزد - استان یزد 

 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  3تاریخ برگزاري:  

 انجمن پزشکان کودکان ایران با همکاري بیمارستان مرکز طبی کودکان :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

 

به ترتیب زمان  1398پزشکی سال  علوم فهرست عناوین همایش هاي

  برگزاري



 ٢ 1397آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / اسفند ز کرمه انخابکت

 

 هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

 1398اردیبهشت  5تا  1398اردیبهشت  3تاریخ برگزاري:  

 انجمن علمی شنوایی شناسی ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

  

 سی و پنجمین کنگره رادیولوژي ایران 

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  3تاریخ برگزاري:  

 انجمن رادیولوژي ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 
  

 ن المللی کنترل سرطاندومین کنگره بی 

 1398اردیبهشت  5تا  1398اردیبهشت  3تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

 دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  4تاریخ برگزاري:  

 انجمن بیهوشی قلب ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

  

 سیزدهمین کنگره سراسري ارتوز و پروتز ایران

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  4زاري: تاریخ برگ 

 دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :برگزار کننده

  شهر اصفهان - استان اصفهان 

 یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخالت پیچیده قلبی  

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  4تاریخ برگزاري:  

 علوم پزشکی شیراز مرکز قلب و عروق دانشگاه :برگزار کننده

 شهر شیراز - استان فارس 

  

دومین کنگره سالیانه کشوري دانشجویی طبري و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته  

 تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  4تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران :برگزار کننده

 شهر ساري - استان مازندران 

  

 سیزدهمین کنگره ي پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  4تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند :برگزار کننده
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 شهر بیرجند - استان خراسان جنوبى 

  

 اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 1398اردیبهشت  6تا  1398اردیبهشت  5تاریخ برگزاري:  

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

 شهر تهران - استان تهران 

 اولین همایش ملی عناب

 1398اردیبهشت  9تا  1398اردیبهشت  8تاریخ برگزاري:  

 د دانشگاهی خراسان جنوبیجها :برگزار کننده

  شهر بیرجند - استان خراسان جنوبى 

 بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی ایران 
 1398اردیبهشت  13تا  1398اردیبهشت  10تاریخ برگزاري:  

 انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران :برگزار کننده

  شهر تهران - استان تهران 

 ارتقا سالمتدومین همایش ملی فناوري اطالعات و  

 1398اردیبهشت  12تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 انجمن فناوري اطالعات و ارتقاء سالمت :برگزار کننده

  شهر تهران - استان تهران 

 

 بیستمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري

 1398اردیبهشت  13تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 
  

 هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران 

 1398اردیبهشت  13تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 انجمن علمی گفتاردرمانی ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

  

 کنگره تازه هاي سرطان هاي شایع دستگاه گوارش 

 1398اردیبهشت  13تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان :برگزار کننده

 شهر گرگان - استان گلستان 
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 سومین سمپوزیوم تازه هاي نقشه برداري مغز ایران 

 1398اردیبهشت  12تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 آزمایشگاه ملی نقشه برداري مغز :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

 

 پنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی و سینوس

 1398اردیبهشت  13تا  1398اردیبهشت  11تاریخ برگزاري:  

 انجمن علمی راینولوژي ایران :برگزار کننده

 شهر شیراز - استان فارس 

 

 همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

 1398اردیبهشت  12تاریخ برگزاري:  

 موسسه آموزش عالی سلمان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد :برگزار کننده

  شهر مشهد - استان خراسان رضوى 

 سومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

 1398اردیبهشت  20تا  1398اردیبهشت  19یخ برگزاري: تار 

 انجمن تله مدیسین ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

 

 2019همایش بین المللی تحقیقات سرطان  

 1398اردیبهشت  20تا  1398اردیبهشت  19تاریخ برگزاري:  

 آکادمی تحقیقات سرطان لندن :برگزار کننده

  شهر تهران - استان تهران 

  

 ه انجمن جراحان کودکان ایرانبیست و هفتمین کنگره ساالن 

 1398خرداد  22تا  1398خرداد  18تاریخ برگزاري:  

 انجمن جراحان کودکان ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

  

  سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

 1398خرداد  22تا  1398خرداد  21تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد :برگزار کننده

  شهر مشهد - استان خراسان رضوى 

 

 دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه هاي موثر بر کبد چرب

 1398خرداد  23تاریخ برگزاري:  

 اتحادیه انجمن هاي علمی گیاهان دارویی :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 
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 نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا
 1398خرداد  27تا  1398داد خر 25تاریخ برگزاري:  

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی :برگزار کننده

  شهر تهران - استان تهران 

  سومین کنگره بین المللی بیماري هاي عروقی ریه

 1398تیر  7تا  1398تیر  6تاریخ برگزاري:  

 ریوي دانشگاه علوم پزشکی تبریزمرکز تحقیقات سل و بیماري هاي  :برگزار کننده

  شهر تبریز - استان آذربایجان شرقى 

 رانششمین کنگره عناصر کمیاب ای

 1398شهریور  7تا  1398شهریور  5تاریخ برگزاري:  

 لوم پزشکی زنجان و انجمن عناصر کمیاب ایراندانشگاه ع :برگزار کننده

  شهر زنجان - استان زنجان 

 کنگره آسیایی هیپنوتیزماولین 

 1398مهر  26تا  1398مهر  23تاریخ برگزاري:  

 هیپنوتیزم بالینی ایران انجمن علمی :برگزار کننده

  شهر مشهد - استان خراسان رضوى 

 اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

 1398آبان  30تا  1398آبان  28تاریخ برگزاري:  

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش :برگزار کننده

  شهر تهران - ستان تهرانا 

 ششمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب هاي ورزشی ایران

 1398بهمن  25تا  1398بهمن  21تاریخ برگزاري:  

 انجمن جراحان ارتوپدي ایران :برگزار کننده

 شهر تهران - استان تهران 

  

   


