
 

 

١٣٩٦ تیر ھای ھمایش    

 

جمعیت ملی سمینار اولین -١٣٩٦ تیر ١٠ الی  10   

پرستاری ھای مراقبت و کودکان ھای بیماری ھای تازه ھمایش اولین -١٣٩٦ تیر ١٥ الی   12 

ایران غرب شمال ارتوپدی کنگره -١٣٩٦ تیر ١٦ الی   13  

کودکان کبد و گوارش شایع ھای بیناری المللی بین ھمایش دوازدھمین -١٣٩٦ تیر ١٦ الی    14 

تبریز پزشکی علوم دانشگاه چشم سمینار پنجمین و بیست -١٣٩٦ تیر ١٦ الی    14  

شبکیھ ھای بیماری ھای تازه سمینار -١٣٩٦ تیر ١٦ الی    16 

شیراز رینولوژی المللی بین دوره چھارمین -١٣٩٦ تیر ٢٣ الی     20 

کشور سراسر عمومی پزشکان کاربردی علمی ھمایش چھاردھمین -١٣٩٦ تیر ٢٣ الی   21   

ارتوپدی در نرم نسج و استخوان بازسازی سمینار -١٣٩٦ تیر ٢٢ الی    22  

شدگی غرق از پیشگیری ھمایش اولین -١٣٩٦ تیر ٢٢ الی    22 

ریھ عروقی ھای بیماری المللی بین کنگره دومین -١٣٩٦ تیر ٢٣ الی     22 

درد ضد داروھای و ھا بیوتیک آنتی منطقی مصرف جویزت سمینار -١٣٩٦ تیر ٢٤ الی   22  

بازساختی پزشکی و بنیادی ھای سلول ھای فناوری و علوم المللی بین کنگره دومین -١٣٩٦ تیر ٢٤ الی 22 

 

  

 

١٣٩٦ مرداد ھای ھمایش    

 

ایران ھموستاز ترومبوز المللی بین کنگره -١٣٩٦ مرداد ٦ الی   4  

ایران عمومی پزشکان انجمن فصلی علمی گردھمایی نھمین -١٣٩٦ مرداد ٦ الی   4   

بیمار آموزش و خودمراقبتی جشنواره دومین و ملی کنگره پنجمین -١٣٩٦ مرداد ٦ الی    4 

نوزادان و کودکان ھای تازه کنگره دومین -١٣٩٦ مرداد ٦ الی   5  

قلب کرونری مزمن انسداد درمان المللی بین کنگره -١٣٩٦ مرداد ٦ الی    5 

اکرم رسول بیمارستان چشم تحقیقات مرکز و چشم گروه سمینار یازدھمین -١٣٩٦ مرداد ١٣ الی 11    



تغذیھ و جسمانی آمادگی سازی، بدن در ورزشی پزشکی رویکرد ھمایش -١٣٩٦ مرداد ١٣ الی    11  

ھیپوفیز تومورھای سالیانھ کنفرانس ششمین -١٣٩٦ مرداد ١٢ الی    12 

گردن و سر تومورھای سمینار سومین -١٣٩٦ مرداد ٢٠ الی  19   

گوارش دستگاه ھای سرطان ھای تازه المللی بین کنگره اولین -١٣٩٦ مرداد ٢٦ الی    25 

عفونت کنترل حوزه مواد و پزشکی تجھیزات استانداردھای کنگره ھفتمین -١٣٩٦ مرداد ٣١ الی   30 

 

  

 

١٣٩٦ شھریور ھای ھمایش    

 

سالمت ارتقای و بھداشت آموزش المللی بین کنگره سومین -١٣٩٦ شھریور ٣ الی  1     

ایران شناسی میکروب المللی بین کنگره ھجدھمین -١٣٩٦ شھریور ٩ الی 7   

مثل تولید پزشکی المللی بین کنگره ھجدھمین -١٣٩٦ شھریور ١٠ الی  8   

رویان بنیادی ھای سلول المللی بین کنگره سیزدھمین -١٣٩٦ شھریور ١٠ الی  8  

مثل تولید پزشکی در مامایی و پرستاری ھمایش دوازدھمین -١٣٩٦ شھریور ١٠ الی   8     

ایران اپتومتری علمی انجمن سراسری کنگره بیستمین -١٣٩٦ شھریور ١٠ الی   8  

کشور پزشکی علوم دانشجویان سالیانھ کنگره ھجدھمین -١٣٩٦ شھریور ١٧ الی    14  

جھان و ایران در شدن ای حرفھ و پرستاری المللی بین گرهکن -١٣٩٦ شھریور ١٧ الی    15   

تھران ھپاتیت المللی بین کنگره ھفتمین -١٣٩٦ شھریور ١٧ الی   15    

بالینی مداخالت تا پایھ علوم تحقیقات از: تغذیھ المللی بین کنگره -١٣٩٦ شھریور ١٧ الی    15     

بیرجند ھپاتیت المللی بین کنفرانس -١٣٩٦ شھریور ١٩ الی  19   

عروق و قلب ھای تازه المللی بین کنگره نوزدھمین -١٣٩٦ شھریور ٢٤ الی 24     

کودکان اعصاب و مغز ھای بیماری سراسری کنگره ھفدھمین -١٣٩٦ شھریور ٢٤ الی 22   

ایران کودکان سرطان و خون انجمن سراسری ھمایش دھمین -١٣٩٦ شھریور ٢٤ الی 22    

اعتیاد دانش المللی بین کنگره یازدھمین -١٣٩٦ شھریور ٢٤ الی  22  

اندوسونوگرافی المللی بین کنگره دومین -١٣٩٦ شھریور ٢٤ الی    22 

بیمارستانی مدیریت المللی بین ھمایش نھمین -١٣٩٦ شھریور ٣٠ الی 29     

گیاھی داروھای و دارویی گیاھان در نوین دستاوردھای ملی ھمایش اولین -١٣٩٦ شھریور ٣٠ الی  29   

بالین تا تحقیق از: استئوآرتریت سراسری ھمایش -١٣٩٦ شھریور ٣١ الی  29  



 

 


