
 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری زمان برگزاری عنوان پروژه ردیف

 ران یا یو نابارور یبارور یکنگره انجمن علم نیهجدهم 1
   -  نیفرورد ۳۰

 ۹1 بهشتیارد 1
 ی میپتروش  یمجتمع رفاه  ،زیتبر

 3-6 May, 2012 Barcelona, Spain ( BCGIP)  مانیزنان و زا یالملل نیکنگره ب 2

 9-12 May, 2012 Rome, Italy ( IFFPS) صورت کی پالست یجراح یالملل نیکنگره ب ۳

 1۳۹1 ریت 1-خرداد ۳۰ رانیزنان ا یهاسرطان  یکنگره سراسر نیچهارم 4
   ش یسالن هما ،تهران

 الدیم مارستانیب

 1۳۹1 وریشهر 15 -1۷ انیرو یالملل نیکنگره ب نیزدهمیس 5
  یها ش یسالن هما ،تهران

 ی راز

 1۳۹1آبان  5-۳ داوطلبانه  ی ها تیسالمت خانواده و فعال شیهما نینخست 6
 قاتی تحق توی ستیان ،تهران

 یی غذا عیصنا

 1۳۹1 ید ۸-6 یبهداشت بارور یالملل نیکنگره ب نیپنجم ۷
 دانشگاه   ،تهران

 یبهشت دیشه

 1۳۹1 ی د 26 -2۹ نیو بال  شگاهیآزما یالملل نیکنگره ب نیپنجم ۸
  یها ش یسالن هما ،تهران

 ی راز

 1۳۹1بهمن  ۸-۷ یریشگیسرطان و پ  ش یهما ۹
   ش یسالن هما ،تهران

 ما یصدا و س

 1۳۹1بهمن  14 -1۷ و قاعده جمجمه  نوسیس یاندوسکوپ  یدوره جراح 1۰
حضرت  مارستانیب ،تهران

 رسول اکرم 

 1۳۹1بهمن  2۳-1۹ اروپا  ق قلب و عرو  یکم تهاجم یدوره آموزش اعمال جراح 11
 قلب  مارستانیب، تهران

 یی رجا دیشه

12 
   ییایبهداشت امداد و درمان در  یری شگیطب پ  یمل  شیهما  نیدوم

 ارتش   ییایدر  یروین  یرسطح یو ز  یسطح  یشناورها  یبر رو
  1۳۹1اسفند  ۸-1۰

  یدانشگاه علوم پزشک،  تهران

  ریو ز  ایارتش پژوهشکده طب در

 ی سطح  ریو ز  یسطح

 1۳۹1اسفند  11-1۰ رانیزنان ا یهاسرطان یانجمن علمره مدون دو 1۳
   ش یسالن هما ،تهران

 پارس مارستانیب

14 Milano Masterclass th7 23-26 March, 2013 Milan, Italy 

 زد ی  یدانشگاه علوم پزشک  ،زدی 1۳۹2 نیفرورد ۳۰-2۷ ی ولوژ یو ب  یمیوشیب  یالملل  نیو ب  یکنگره سراسر   نیزدهمیس 15



 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری زمان برگزاری عنوان پروژه ردیف

هتل بزرگ ،رامسر 1۳۹۳مهر  24-2۳ ها فرصت ها و چالش  ی تاالسم  یمل  شیهما  نیدوم ۳1  

۳2 

 یریشگیطب پ  ی مل شی هما نیو سوم یالملل نیب ش یهما

و   یسطح یشناورها یبر رو یی ای بهداشت امداد و درمان در

 ارتش  ییایدر یروین یرسطحیز

 بندرعباس  ،هرمزگان 1۳۹۳ماه   ید 26-۳۰

 ی راز یها ش یسالن هما ،تهران 1۳۹۳بهمن  ۹-۸ صرع یالملل نیکنگره ب نیازدهمی ۳۳

 ی راز یها ش یسالن هما ،تهران 1۳۹۳بهمن 25-2۳ نیو بال  شگاهیآزما یالملل نیکنگره ب نیهفتم ۳4

 تیمجتمع وال ،رازیش 1۳۹4 بهشتیارد 4-1 ی کم تهاجم ی جراحی هایالملل نیکنگره ب نیچهارم ۳5

 رویپژوهشگاه ن ،تهران 1۳۹4 بهشتیارد 16 و 15 در حوزه سالمت ازدهم ینقد عملکرد دولت  ش یهما ۳6

 انقالب انیهتل پارس ،تهران 1۳۹4 بهشتیارد 25-2۳ یی بایپوست و ز  یها یکنگره نوآور نیمشارکت در دهم ۳۷

 و صدرا نایسالن س ،رازیش 1۳۹4 بهشتیارد ۳1و  ۳۰ زنان  یالمللنیکنگره ب نیارمچه ۳۸

 CPHI 15-13 Oct, 2015 Madrid, Spain ییدارو عیصنا  یالملل نیب شگاه ینما ۳۹

 MEDICA 16-19 Nov, 2015 Dusseldorf, Germany یپزشک زاتیتجه  یالملل نیب شگاه ینما 4۰

 ESMO 2016 18-21 Dec 2015 Singapore یالملل نیکنگره ب 41

 مجتمع احسان  ،رازیش 1۳۹4آبان  22 ولوژی کانو کالینیکل یالملل نیکنگره ب نیمشارکت در دهم 42

 مدرس تیدانشگاه ترب ،تهران 1۳۹4آذر  2۹ ی اجتماع  نیرفاه و تام یاستگذار یو س ی آموزش عال ناریسم 4۳

 نیزید یالملل نیب ستیپ  ،تهران 1۳۹4ی د 1۸و  1۷ ی و ورزش همگان یبرف   برف آدم یجشنواره مل نیسوم 44

 اجالس سالن اجالس سران  ،تهران 1۳۹4بهمن  ۹-6 ران یا یاخالق پزشک یکنگره سراسر نیمشارکت در چهارم 45



 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری زمان برگزاری عنوان پروژه ردیف

 1۳۹2 بهشتیارد ۹-12 وزارت بهداشت   یآموزش علوم پزشک  یکشور  شیهما  نیچهاردهم 16
  یهاشیسالن هما ،تهران

ی راز  

1۷ International Symposium on Maritime Health th12 4-7 June, 2013 Port of Brest (France) 

 ISUOG 6-9 Oct, 2013 Sydney, Australia بیست و سومین کنگره بین المللی  1۸

1۹ 
 درد و    نترونشنالیا  یالملل  نیگره بنک  نیچهارم

 زی آنست   ونالیکنگره رژ  نیششم
 1۳۹2مهر  2۰-22

  یهاشیسالن هما ،تهران

 ی راز

 1۳۹2 آبان ۳۰-2۸ رانیزنان ا یسرطان ها یکنگره سراسر نیپنجم 2۰
  ش یسالن هما ،تهران

 الدیم مارستانیب

21 
   شاتیفرما یراهبرد نیی و تب یواکاو ی مل  شیهما نیاول

 ی در حوزه ورزش همگان  یمقام معظم رهبر
 ی دانشگاه علوم انتظام ،تهران 1۳۹2آذر  1۸-1۹

 1۳۹2بهمن  4-۳ و خانواده یجشنواره برف آدم برف نیسوم 22
 یالملل نیب ستیپ  ،تهران

 نیزید

 1۳۹2آبان  11-۹ ی کم تهاجم  یها  کیها و تکن  یجراح  یالملل  نیکنگره ب  نیازدهمی 2۳
  یهاشیسالن هما ،تهران

 ی راز

 1۳۹2بهمن  1۷-15 برنامه جامع کنترل سرطان یکنگره مل  24
   شیتهران سالن هما

 ما یصدا و س

 سالمت زنان یالملل نیکنگره ب نیسوم 25
 - بهشتیارد ۳1

 1۳۹۳ خرداد 1
 و صدرا نایسالن س ،رازیش

26 
 جشن بزرگداشت   و یروز داروساز یکنگره مل 

 یراز یایمحمد بن زکر

 - مرداد ۳1

 1۳۹۳ وریشهر 2
 ک یهتل المپ ،تهران

2۷ nWorld Congress on Ultrasound in Ob & Gy th24 14-17 Sep, 2014 Spain, Barcelona 

 1۳۹۳مهر  6-5 ی مادر   ری سالمت و کاهش مرگ و م  یارتقا   یراهکارها   ینگره مل 2۸
  یهاشیسالن هما ،تهران

 ی راز

 هتل بزرگ  ،رازیش 1۳۹۳مهر  1۳-11 قلب و عروق   یها یماریاز ب  یریشگیپ  یالملل  نیب  نیکنگره ب  نی سوم 2۹

 1۳۹۳مهر  25-22 رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیچهارم ۳۰
  یهاشیسالن هما ،تهران

 ی راز



 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری  زمان برگزاری  عنوان پروژه  ردیف 

تاالر وحدت  ،تهران 1۳۹5 بهشتیارد ۹ روانشناس و مشاور یبزرگداشت روز جهان نیاول 46  

 تیمجتمع وال ،رازیش 1۳۹5 بهشتیارد ۳۰و  2۹ زنان یالمللنیکنگره ب نیپنجم 4۷

4۸ 
   یها یکنگره نوآور نیازدهمیمشارکت در 

 یی بایپوست و ز
 الدیم مارستانیب ،تهران 1۳۹5 بهشتیارد 2۹-۳1

4۹ 
و   رانیانجمن پزشکان کودکان ا انهیسال شیمشارکت در هما 

 ب یبزرگداشت استاد محمد دکتر قر نیو هفتم یس
 ی کتابخانه مل  ،تهران 1۳۹5 بهشتیارد 14

 ه بعد ب هیرنش ۳۰از شماره  ران یانجمن داروسازان ا امیپ  هینشر ییاجرا رخانهیدب 5۰
انجمن داروسازان   ،تهران

 ران یا

 1۳۹5ماه   ید 24و  2۳ ی و ورزش همگان  یبرفبرف آدم یجشنواره مل نیچهارم 51
 نیب ستیپ  ،تهران

 نیزید یالملل

52 

  یریشگیطب پ  یمل  شیهما  نیو چهارم  یالملل  نیب  شیهما  نیدوم

و    یسطح  یشناورها   یبر رو  ییایبهداشت امداد و درمان در

 ارتش   ییایدر  یرو ین  یرسطحیز

 بندرعباس  ،هرمزگان 1۳۹5ماه   ید 26-۳۰

 1۳۹6 بهشتیارد 15-1۳ یهماتولوژ   یالملل نیکنگره ب نیدوم 5۳

  یمجتمع فرهنگ ،رازیش

   یاهفر

 راز یدانشگاه ش

54 
 اشتغال و    تیریمد  یاقتصاد مقاومت  یروز داروساز   یمل  شیهما

 ی اقتصاد داروساز 
 رو یمجتمع ن ،تهران 1۳۹6 وریشهر 1-۳

 1۳۹6دی  15-1۳ ی ولوژیدمیفارماکو اپ  یی ایآس ییکنگره اروپا نیولا 55

  یمجتمع فرهنگ ،رازیش

   یاهفر

 راز یدانشگاه ش

 هتل بزرگ  ،رازیش 1۳۹۷ بهشتیارد 14-12 ی و هماتوپاتولوژ یهماتولوژ  یالملل نیکنگره ب 56

 1۳۹۷ بهشتیارد 14-12 با موضوع پا و مچ پا   یارتوپد یالملل نیکنگره ب 5۷
 مارستانیب ،رازیش

 چمران 

5۸ 
  یالملل نیکنگره ب نیو ششم یمیوشیکنگره ب نیپانزدهم

 یمولکول یولوژیو ب یمیوشیب
 1۳۹۷ وریشهر ۳-6

دانشگاه علوم   ،اصفهان

 یپزشک

 ک یهتل المپ، تهران 1۳۹۷ وریشهر ۹-۷ ران یا یروز داروساز ی مل ش یهما 5۹



 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری  زمان برگزاری  عنوان پروژه  ردیف 

ک یهتل بوتان  ،گرگان 1۳۹۷ وریشهر 2۳-21 ران یکنگره ساالنه اعصاب کودکان ا نیهجدهم 6۰  

61 
 تب    یمل  شیهما نیو پنجم ی الملل نیب شیهما نیسوم

 نداجا  رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایدر یروین
 بندرعباس  ،هرمزگان 1۳۹۷بهمن  1-4

 پاالس ناس یهتل اسپ ،تهران 1۳۹۷اسفند  4-2 ایسرطان غرب آس یالملل نیکنگره ب نیسوم 62

 1۳۹۸ بهشتیارد 6-5 قلب یمشاوره ها  ی کنگره تازه ها نیاول 6۳
 دانشگاه    یهاشیمرکز هما  ،تهران

 ی بهشت  دیشه

64 
دستگاه   عیشا  یسرطان ها یتازه ها  یالملل نیکنگره ب

 گوارش 
 1۳۹۸ بهشتیارد 1۳-11

  ی دانشگاه علوم پزشک ،رگانگ

 گلستان

65 European Society of Cardiology (ESC) 31 Aug - 4 Oct 2019 Paris, France 

66 ESMO 27 Sep - 1 Oct 2019 Barcelona, Spain 

1۳۹۸ ریت 21و  2۰ هیکل  وندیورکشاپ پ  6۷  لویهتل ن ،تهران 

 1۳۹۸ وریشهر ۷-5 روز داروساز ی مل ش یهما 6۸
 دانشگاه    یهاشیمرکز هما  ،تهران

 ی بهشت  دیشه

1۳۹۸ آبان 15-1۷  ی دستگاه ادرار یسرطانها انهیکنگره سال 6۹  پاالس  ناسیهتل اسپ ،تهران 

 1۳۹۸آبان  24-22 ی ولوژیدمیفارماکواپ   ییایو آس یی کنگره اروپا نیدوم ۷۰
 یتهران دانشگاه دانشکده داروساز

 یبهشت د یشه یدانشگاه علوم پزشک

 1۳۹۸بهمن  1۸-16 رانیا یکنگره ساالنه اخالق پزشک نیهفتم ۷1
   ی مجتمع دانشگاه ،یسار

 اعظم  امبریپ 

 1۳۹۹خرداد  22 1۹وبینار مالحظات اعمال جراحی اندویورولوژیک و کووید ۷2
تهران، انجمن اندویورولوژی و  

 یوروالپاراسکوپی ایران 

۷۳ Management of Prostate Cancer 5  تهران، انجمن اورولوژی ایران  1۳۹۹تیر 

۷4 
 در   COVID-19 وبینار مدیریت بیماران مبتال به

 (ICU) ه بخش های مراقبت ویژ
 1۳۹۹تیر  1۹

تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

 جمهوری اسالمی ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری  زمان برگزاری  عنوان پروژه  ردیف 

 تهران، انجمن فیزیوتراپی ایران  1۳۹۹تیر  26 تنفسی سیستم جامع ارزیابی آنالین سمپوزیوم ۷5

۷6 Updates on Migraine Treatment 2  تهران، انجمن سردرد ایران  1۳۹۹مرداد 

 تهران، انجمن اورولوژی ایران  1۳۹۹مرداد  2 وبینار تجربه عملی در سنگ های ادراری  ۷۷

 اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1۳۹۹مرداد  1۳ دوازدهمین وبینار عصرانه داغ سالمت ۷۸

 اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1۳۹۹مرداد  ۳1 مبحث مولتیپل میلوم :هماتولوژیوبینار  ۷۹

 1۳۹۹شهریور  14 وبینار آنالین مدیریت مشکالت پوستی در دوران کرونا  ۸۰
 تهران، مرکز آموزش و پژوهش 

 تحقیقات پوست و جذام 

۸1 Endourology Grand Round 2۷  1۳۹۹شهریور 
تهران، انجمن اندویورولوژی و  

 یوروالپاراسکوپی ایران 

1۳۹۹شهریور  2۸ های پوستیوبینار جایگاه کورتیکو استروئیدهای نوین در بیماری ۸2  
 تهران، مرکز آموزش و پژوهش 

 تحقیقات پوست و جذام 

 1۳۹۹مهر  11 وبینار آموزه های اخالقی و پزشکی قانونی  ۸۳
شیراز، انجمن متخصصان پوست ایران و  

 پزشکی قانونی استان فارس سازمان  

1۳۹۹آبان  2 دیسپورت  درمانی  و  زیبایی کاربردهایوبینار  ۸4  تهران، گروه دارویی داریان سالمت 

 1۳۹۹آبان  6 آلدوسترون-آنژیوتانسین-فیزیولوژی رنینوبینار  ۸5
 تهران، مرکز تحقیقات نفرولوژی  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 1۳۹۹آبان  2۳و  22 کنگره)وبینار( سالیانه سرطانهای دستگاه ادراریدومین  ۸6
- سرطانهای دستگاه ادراریتهران، مرکز تحقیقات 

 تناسلی بیمارستان امام خمینی )ره( 

 مراغه پزشکی  علوم دانشگاه مراغه، 1۳۹۹آبان  26 راهکارها پاندمی کروناویروس: چالش ها و وبینار  ۸۷

 اصفهان، انجمن سرطان ایران شاخه مرکز  1۳۹۹آبان  2۹ کولورکتال های سرطانوبینار کشوری  ۸۸

 مراغه دانشگاه علوم پزشکی ،مراغه 1۳۹۹آذر  4 مجازی آموزش در  اخالقی چالشهایوبینار  ۸۹



 

 

 

 

 

 

برگزاری زمان   عنوان پروژه  ردیف   مکان برگزاری  

 1۳۹۹آذر  6 ( ADA 2020 و اهداف درمان براساس کیفارماکولوژ  ی)درمان ها ابتید ناریوب ۹۰
ی  پزشک  علوم  دانشگاهاهواز،  

شاپور ی  جند   

۹1 The ICMM Regional Assembly Webinar 25  1۳۹۹آذر 

اداره کل بهداشت    تهران،

و درمان ستاد کل  

 مسلح ج.ا.ا  یروهاین

 1۳۹۹آذر  26-2۸ ی ولوژیدمیفارماکواپ   ییایو آس یی اروپا کنگره نیومس ۹2
اصفهان، دانشگاه علوم  

 پزشکی اصفهان

 1۳۹۹بهمن  ۹ یویکل یسنگ ها یو درمان  یصیبر اپروچ تشخ یمروروبینار  ۹۳
 علوم دانشگاهتهران، 

 تهران  یپزشک

۹4 
Urolaparoscopy Congress (IEUS 12th Iranian Endourology & 

2021)   

   16-1۷  و 1۰-۹

 1۳۹۹بهمن  

  یورولوژ یانجمن اندوتهران،  

 ران یا  یوروالپاراسکوپیو  

 ران یا  سرطان انجمناصفهان،  1۳۹۹بهمن  ۳۰ سرطان پروستات یتازه هادومین سمینار )وبینار( کشوری  ۹5

۹6 New Insights in cancer treatment: An International webinar ۳۰  1۳۹۹بهمن 
  قاتیمرکز تحقتهران،  

 سرطان   یپرتودرمان

 تهران، رکسان اینترنشنال تورز  14۰۰اردیبهشت  14 وبینار استارت آپ های آماده رکسان کانادا  ۹۷

 14۰۰اردیبهشت  ۳1 و مقایسه کاربرد آن ها  1۹-دی کوو  یعملکرد واکسن ها زمیمکان ۹۸
دانشگاه علوم پزشکی  تهران،  

 بقیه اهلل )عج( 

 14۰۰خرداد  5-۷ اولین کنگره مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی ۹۹
تبریز، مرکز آموزشی، درمانی و  

 تحقیقاتی امام رضا )ع( 

 تورز  نترنشنال یتهران، رکسان ا 14۰۰خرداد  2۷-2۸ اولین وبینار جامع کانادا 1۰۰

 تهران، بیمارستان امام خمینی 14۰۰مرداد  21 متاستاتیک کولونوبینار سرطان  1۰1

 اصفهان، انجمن سرطان ایران  14۰۰شهریور  4 وبینار سرطان حنجره  1۰2



 

 

 

 

 

 

 

 مکان برگزاری  زمان برگزاری  عنوان پروژه  ردیف 

 سروش دانش یتهران، موسسه آبادان 14۰۰شهریور  1۸ آلمان در تحصیل تخصصی وبینار 1۰۳

 14۰۰مهر  16-15 یدستگاه ادرار یسرطانها انهی( سالناریکنگره)وب نیومس 1۰4
سرطانهای دستگاه تهران، مرکز تحقیقات 

 تناسلی بیمارستان امام خمینی )ره( -ادراری

 تهران، مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی 14۰۰آبان  ۷ های غیرجراحی لیفت صورت روش 1۰5

 اصفهان، انجمن رادیوانکولوژی ایران  14۰۰آبان  2۷ تازه های درمانی سرطان پروستات 1۰6

1۰۷ SUs, old but still POWERFUL 6  تهران، انجمن دیابت ایران  14۰1مرداد 

 تهران، موسسه رهپویان دانش سانا  14۰1مرداد  22 ادامه تحصیل در آلمان  1۰۸

 14۰1شهریور    4-1 نمایشگاه فارمکس  1۰۹
 سندیکای تولیدکنندگان مواد داروییتهران،  

 و شرکت آلند 

 تهران، موسسه رهپویان دانش سانا  14۰1شهریور  1۸ ادامه تحصیل در آلمان  11۰

 تهران، رکسان کانادا  14۰1شهریور  1۹ ادامه تحصیل در کانادا  111

To Be Continued... 


