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 ( 59 -59های وابسته )اسفند  های پزشکی، طب سنتی و حوزه فهرست برخی از همایش

 

  

 
 برگزارکنندگان عنوان همایش

محل 

 برگزاری
 آدرس سایت تاریخ برگزاری

1 
 بارداری همایش

 ایمن

 گرگان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه
 www.maug.ir 5931اسفند4 گرگان

2 

 کنگره اولین

 های بیماری

 کبدی و گوارشی

 بارداری در

 و گوارش های بیماری پژوهشکده

 شهید پزشکی علوم دانشگاه کبد

 و نزنا متخصصین انجمن بهشتی،

 تحقیقات مرکز ایران، مامایی

 زنان های بیماری از پیشگیری

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 /http://rigld.sbmu.ac.ir 5931اسفند6الی1 تهران

3 

 همایش هفتمین

 سالمت ساالنه

 رسانه و روان

 سالمت، آموزش در یونسکو کرسی

 ایران، روانپزشکان علمی انجمن

 نوجوان، و کودک روانپزشکی انجمن

 انجمن روانپزشکی، تحقیقات مرکز

 ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی

 مرکز ایران، شناسی جامعه انجمن

 آلرژی و آسم ایمونولوژی تحقیقات

  اسفند3 الی8 تهران

4 

 تخصصی همایش

 و دیابت بالینی

 آن عوارض

 و ریز درون غدد متخصصین انجمن

 دیابت انجمن ایران، متابولیسم

 داخلی علوم پژوهشکده ایران،

 مرکز شیراز، پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه متابولیسم و غدد تحقیقات

 شیراز پزشکی علوم

 شیراز
 الی51

 5931سفند54
http://easd.sums.ir 

5 
 طب ملی همایش

 سنتی

 تاریخ و سنتی طب تحقیقات مرکز

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 دفتر و سنتی طب دانشکده.شیراز

 علوم دانشگاه پزشکی تاریخ مطالعات

 سنتی طب دانشکده ،پزشکی

 معاونت .تهران پزشکی علوم دانشگاه

 بهداشت وزارت سنتی طب

 شیراز
 الی51

 5931اسفند54
http://tmpcam.iums.ac.ir/ 

6 

 سالمت همایش

 تحکیم، خانواده

 خانواده

 womenoffice@mums.ir 5931اسفند19الی11 مشهد مشهد پزشکی علوم دانشگاه
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 ( 59 -59های وابسته )اسفند  های پزشکی، طب سنتی و حوزه فهرست برخی از همایش

 

  

 
 برگزارکنندگان عنوان همایش

محل 

 برگزاری
 آدرس سایت تاریخ برگزاری

1 

 بین کنگره دومین

 در زن نقش المللی

 و خانواده سالمت

 جامعه

 تهران (س)الزهرا دانشگاه
 95و93

 5936فروردین
Hwrc.alzahra.ac.ir 

2 

چهارمین همایش 

بین المللی و 

ششمین همایش 

سراسری تازه های 

غدد و متابولیسم 

 اصفهان

مرکز تحقیقات غدد و 

متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفهان

 اصفهان
 الی فروردین 93

 5936اردیبهشت5
http://seminar.mui.ac.ir 

3 

 بین کنگره سمین

 و مثل تولید المللی

 بین کنگره دومین

 سالمت علوم المللی

 آوری فرزند و باروری

 پزشکی علوم دانشگاه

 جنین علمی انجمن.ایران

 مثل تولید بیولوژی و شناسی

 ایران

 تهران
 الی اردیبهشت 93

 5936خرداد5
2112iserb.ir/-www.icrhc 

4 

 کنگره دوازدهمین

 و مقاالت جدیدترین

 پوست، های نوآوری

 زیبایی و لیزر

 دانشگاه پوست تحقیقات مرکز

 بهشتی شهید پزشکی علوم
 تهران

 5 الی فروردین 93

c3http://searchguide.level. 5936 اردیبهشت
om/ 

5 

 بین کنگره اولین

 و اعتیاد المللی

 پرخطر رفتارهای

 یزد یزد پزشکی علوم دانشگاه
 51 الی 59

 5936 اردیبهشت
http://www.ssu.ac.ir/ 

6 
 ملی کنگره ششمین

 دارویی گیاهان

 فناوری و پژوهش ملی شبکه

 مشارکت با دارویی گیاهان

 اولیه مواد و گیاهان پژوهشکده

 بهشتی، شهید دانشگاه دارویی

 ایران، دارویی گیاهان انجمن

 فناوری و علوم توسعه ستاد

 ایرانی، طب و دارویی گیاهان

 دانشگاه داروسازی دانشکده

 بهشتی شهید پزشکی علوم

 تهران
 13 الی 53

 5936 اردیبهشت
.com2112http://ncmp/ 

7 
 بین کنگره سومین

 مثل تولید المللی

 و شناسی جنین علمی انجمن

 ایران، مثل تولید بیولوژی

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 تهران
 5 الی اردیبهشت 93

 5936 خرداد
iserb.ir-http://icrhc/ 

http://www.medcongress.ir/post/893
http://www.medcongress.ir/post/893
http://www.medcongress.ir/post/893
http://www.medcongress.ir/post/893
http://www.medcongress.ir/post/893
http://www.medcongress.ir/post/893
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 ( 59 -59های وابسته )اسفند  های پزشکی، طب سنتی و حوزه فهرست برخی از همایش

 

 

 

 
 برگزارکنندگان عنوان همایش

محل 

 برگزاری
 آدرس سایت تاریخ برگزاری

8 

 کنفرانس پنجمین

 فیزیولوژی ملی

 ایران گیاهی

 62Conf.isc.gov.ir/icpp 5936شهریور3و8 زنجان زنجان دانشگاه

9 

 کنگره هجدهمین

 پزشکی المللی بین

 مثل تولید

 تهران رویان پژوهشگاه
 شهریور 53 الی 8

5936 
http://www.royancongress.

com/ 

01 

همایش سراسری 

استئوآرتریت: از 

 تحقیق تا بالین

 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 شهریور 95 الی 13

5936 
http://seminar.mui.ac.ir/ 

00 

هشتمین سمینار 

پزشکی مبتنی بر 

شواهد: درماتولوژی، 

 زیبایی و لیزر

مرکز آموزش و پژوهش بیماری 

های پوست و جذام دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران

 /http://crtsdl.tums.ac.ir 5936مهر13الی53 تهران

02 

 و ملی کنگره نهمین

 بین کنگره دومین

 سرطان المللی

 پستان

 جهاد پستان سرطان پژوهشکده

 دانشگاهی
 www.ibcrc.ir/congress 5936مهر18الی16 تهران

03 
 بین سمینار ششمین

 زنان سالمت المللی

 سیاستگذاری تحقیقات مرکز

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت

 شیراز

 شیراز
 مهر 12 الی 16

5936 
.ir2112http://www.whc 

04 
نخستین کنگره 

 تغذیه ورزشی ایران

فدراسیون پزشکی ورزشی 

ایران، دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفهان

 اصفهان
 مهر 18 الی 16

5936 
http://seminar.mui.ac.ir 

05 

 بین کنگره دومین

 نهمین و المللی

 سراسری کنگره

 پستان سرطان

 جهاد پستان سرطان پژوهشکده

 تهران پزشکی علوم دانشگاهی
 تهران

 مهر 18 الی 16

5936 
http://ibcrc.ir/congress 

06 

 نهمین و بیست

 المللی بین همایش

 کودکان های بیماری

 گروه کودکان، طبی مرکز

 رشد تحقیقات مرکز و کودکان

 پزشکی علوم دانشگاه تکامل و

 تهران
 مهر 93 الی 12

5936 
http://www.iranped.ir/ 

07 

 کنفرانس ششمین

 سالمت المللی بین

 زنان

، شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 سیاستگذاری تحقیقات مرکز

 سالمت

 ir2112www.whc. 5936مهر12و16 شیراز

http://www.medcongress.ir/post/611
http://www.medcongress.ir/post/611
http://www.medcongress.ir/post/611
http://www.medcongress.ir/post/611
http://www.medcongress.ir/post/636
http://www.medcongress.ir/post/636
http://www.medcongress.ir/post/636
http://www.medcongress.ir/post/636
http://www.medcongress.ir/post/929
http://www.medcongress.ir/post/929
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 ( 59 -59های وابسته )اسفند  های پزشکی، طب سنتی و حوزه فهرست برخی از همایش

 

 

 
 برگزارکنندگان عنوان همایش

محل 

 برگزاری
 آدرس سایت تاریخ برگزاری

18 

 بین همایش سومین

 هشتمین و المللی

 سراسری همایش

 و بهداشت آموزش

 سالمت ارتقای

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 اصفهان درمانی بهداشتی
 Seminar.mui.ac.ir/ihepc 5936آذر93الی5 اصفهان

09 

 سومین و بیست

 و فیزیولوژی کنگره

 ایران فارماکولوژی

 زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه

 و فیزیولوژی انجمن

 ایران فارماکولوژی

 زاهدان
 بهمن 13 الی 16

5936 
.phypha.ir23http://cong/ 


