ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

هجدهمین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران

 ۳۰فروردین -
 1اردیبهشت ۹1

تبریز ،مجتمع رفاهی
پتروشیمی

2

کنگره بین المللی زنان و زایمان ()BCGIP

3-6 May, 2012

Barcelona, Spain

۳

کنگره بین المللی جراحی پالستیک صورت ()IFFPS

9-12 May, 2012

Rome, Italy

4

چهارمین کنگره سراسری سرطانهای زنان ایران

 ۳۰خرداد 1-تیر 1۳۹1

تهران ،سالن همایش
بیمارستان میالد

5

سیزدهمین کنگره بین المللی رویان

 15 -1۷شهریور 1۳۹1

تهران ،سالن همایش های
رازی

6

نخستین همایش سالمت خانواده و فعالیت های داوطلبانه

 ۳-5آبان 1۳۹1

تهران ،انیستیتو تحقیقات
صنایع غذایی

۷

پنجمین کنگره بین المللی بهداشت باروری

 6-۸دی 1۳۹1

تهران ،دانشگاه
شهید بهشتی

۸

پنجمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 26 -2۹دی 1۳۹1

تهران ،سالن همایش های
رازی

۹

همایش سرطان و پیشگیری

 ۷-۸بهمن 1۳۹1

تهران ،سالن همایش
صدا و سیما

1۰

دوره جراحی اندوسکوپی سینوس و قاعده جمجمه

 14 -1۷بهمن 1۳۹1

تهران ،بیمارستان حضرت
رسول اکرم

11

دوره آموزش اعمال جراحی کم تهاجمی قلب و عروق اروپا

 1۹-2۳بهمن 1۳۹1

تهران ،بیمارستان قلب
شهید رجایی

12

دومین همایش ملی طب پیشگیری بهداشت امداد و درمان دریایی
بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش

 ۸-1۰اسفند 1۳۹1

تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
ارتش پژوهشکده طب دریا و
زیر سطحی و زیر سطحی

1۳

دوره مدون انجمن علمی سرطانهای زنان ایران

 1۰-11اسفند 1۳۹1

تهران ،سالن همایش
بیمارستان پارس

14

7th Milano Masterclass

23-26 March, 2013

Milan, Italy

15

سیزدهمین کنگره سراسری و بین المللی بیوشیمی و بیولوژی

 2۷-۳۰فروردین 1۳۹2

یزد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

۳1

دومین همایش ملی تاالسمی فرصت ها و چالش ها

 2۳-24مهر 1۳۹۳

رامسر ،هتل بزرگ

۳2

همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری
بهداشت امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و
زیرسطحی نیروی دریایی ارتش

 26-۳۰دی ماه 1۳۹۳

هرمزگان ،بندرعباس

۳۳

یازدهمین کنگره بین المللی صرع

 ۸-۹بهمن 1۳۹۳

تهران ،سالن همایش های رازی

۳4

هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 2۳-25بهمن1۳۹۳

تهران ،سالن همایش های رازی

۳5

چهارمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی

 1-4اردیبهشت 1۳۹4

شیراز ،مجتمع والیت

۳6

همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سالمت

 15و  16اردیبهشت 1۳۹4

تهران ،پژوهشگاه نیرو

۳۷

مشارکت در دهمین کنگره نوآوری های پوست و زیبایی

 2۳-25اردیبهشت 1۳۹4

تهران ،هتل پارسیان انقالب

۳۸

چهارمین کنگره بینالمللی زنان

 ۳۰و  ۳1اردیبهشت 1۳۹4

شیراز ،سالن سینا و صدرا

۳۹

نمایشگاه بین المللی صنایع دارویی CPHI

15-13 Oct, 2015

Madrid, Spain

4۰

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی MEDICA

16-19 Nov, 2015

Dusseldorf, Germany

41

کنگره بین المللی ESMO 2016

18-21 Dec 2015

Singapore

42

مشارکت در دهمین کنگره بین المللی کلینیکال انوکولوژی

 22آبان 1۳۹4

شیراز ،مجتمع احسان

4۳

سمینار آموزش عالی و سیاستگذاری رفاه و تامین اجتماعی

 2۹آذر 1۳۹4

تهران ،دانشگاه تربیت مدرس

44

سومین جشنواره ملی برف آدم برفی و ورزش همگانی

 1۷و  1۸دی 1۳۹4

تهران ،پیست بین المللی دیزین

45

مشارکت در چهارمین کنگره سراسری اخالق پزشکی ایران

 6-۹بهمن 1۳۹4

تهران ،اجالس سالن اجالس سران

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

16

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت

 ۹-12اردیبهشت 1۳۹2

تهران ،سالن همایشهای رازی

1۷

12th International Symposium on Maritime Health

4-7 June, 2013

)Port of Brest (France

1۸

بیست و سومین کنگره بین المللی ISUOG

6-9 Oct, 2013

Sydney, Australia

1۹

چهارمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و
ششمین کنگره رژیونال آنستزی

 2۰-22مهر 1۳۹2

تهران ،سالن همایشهای رازی

2۰

پنجمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران

 2۸-۳۰آبان 1۳۹2

تهران ،سالن همایش
بیمارستان میالد

21

اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایشات
مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی

 1۸-1۹آذر 1۳۹2

تهران ،دانشگاه علوم انتظامی

22

سومین جشنواره برف آدم برفی و خانواده

 ۳-4بهمن 1۳۹2

تهران ،پیست بین المللی
دیزین

2۳

یازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

 ۹-11آبان 1۳۹2

تهران ،سالن همایشهای رازی

24

کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان

 15-1۷بهمن 1۳۹2

تهران سالن همایش
صدا و سیما

25

سومین کنگره بین المللی سالمت زنان

 ۳1اردیبهشت-
 1خرداد 1۳۹۳

شیراز ،سالن سینا و صدرا

26

کنگره ملی روز داروسازی و جشن بزرگداشت
محمد بن زکریای رازی

 ۳1مرداد-
 2شهریور 1۳۹۳

تهران ،هتل المپیک

2۷

24th World Congress on Ultrasound in Ob & Gyn

14-17 Sep, 2014

Spain, Barcelona

2۸

نگره ملی راهکارهای ارتقای سالمت و کاهش مرگ و میر مادری

 5-6مهر 1۳۹۳

تهران ،سالن همایشهای رازی

2۹

سومین کنگره بین بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

 11-1۳مهر 1۳۹۳

شیراز ،هتل بزرگ

۳۰

چهارمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

 22-25مهر 1۳۹۳

تهران ،سالن همایشهای رازی

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

46

اولین بزرگداشت روز جهانی روانشناس و مشاور

 ۹اردیبهشت 1۳۹5

تهران ،تاالر وحدت

4۷

پنجمین کنگره بینالمللی زنان

 2۹و  ۳۰اردیبهشت 1۳۹5

شیراز ،مجتمع والیت

4۸

مشارکت در یازدهمین کنگره نوآوری های
پوست و زیبایی

 2۹-۳1اردیبهشت 1۳۹5

تهران ،بیمارستان میالد

4۹

مشارکت در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و
سی و هفتمین بزرگداشت استاد محمد دکتر قریب

 14اردیبهشت 1۳۹5

تهران ،کتابخانه ملی

5۰

دبیرخانه اجرایی نشریه پیام انجمن داروسازان ایران

از شماره  ۳۰نشریه به بعد

تهران ،انجمن داروسازان
ایران

51

چهارمین جشنواره ملی برف آدمبرفی و ورزش همگانی

 2۳و  24دی ماه 1۳۹5

تهران ،پیست بین
المللی دیزین

52

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی طب پیشگیری
بهداشت امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و
زیرسطحی نیروی دریایی ارتش

 26-۳۰دی ماه 1۳۹5

هرمزگان ،بندرعباس

5۳

دومین کنگره بین المللی هماتولوژی

 1۳-15اردیبهشت 1۳۹6

شیراز ،مجتمع فرهنگی
رفاهی
دانشگاه شیراز

54

همایش ملی روز داروسازی اقتصاد مقاومتی مدیریت اشتغال و اقتصاد
داروسازی

 1-۳شهریور 1۳۹6

تهران ،مجتمع نیرو

55

اولین کنگره اروپایی آسیایی فارماکو اپیدمیولوژی

 1۳-15دی 1۳۹6

شیراز ،مجتمع فرهنگی
رفاهی
دانشگاه شیراز

56

کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی

 12-14اردیبهشت 1۳۹۷

شیراز ،هتل بزرگ

5۷

کنگره بین المللی ارتوپدی با موضوع پا و مچ پا

 12-14اردیبهشت 1۳۹۷

شیراز ،بیمارستان
چمران

5۸

پانزدهمین کنگره بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی
بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

 ۳-6شهریور 1۳۹۷

اصفهان ،دانشگاه علوم
پزشکی

5۹

همایش ملی روز داروسازی ایران

 ۷-۹شهریور 1۳۹۷

تهران ،هتل المپیک

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

6۰

هجدهمین کنگره ساالنه اعصاب کودکان ایران

 21-2۳شهریور 1۳۹۷

گرگان ،هتل بوتانیک

61

سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تب
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نداجا

 1-4بهمن 1۳۹۷

هرمزگان ،بندرعباس

62

سومین کنگره بین المللی سرطان غرب آسیا

 2-4اسفند 1۳۹۷

تهران ،هتل اسپیناسپاالس

6۳

اولین کنگره تازه های مشاوره های قلب

 5-6اردیبهشت 1۳۹۸

تهران ،مرکز همایشهای دانشگاه
شهید بهشتی

64

کنگره بین المللی تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

 11-1۳اردیبهشت 1۳۹۸

گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

65

)European Society of Cardiology (ESC

31 Aug - 4 Oct 2019

Paris, France

66

ESMO

27 Sep - 1 Oct 2019

Barcelona, Spain

6۷

ورکشاپ پیوند کلیه

 2۰و  21تیر 1۳۹۸

تهران ،هتل نیلو

6۸

همایش ملی روز داروساز

 5-۷شهریور 1۳۹۸

تهران ،مرکز همایشهای دانشگاه
شهید بهشتی

6۹

کنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

 15-1۷آبان 1۳۹۸

تهران ،هتل اسپیناس پاالس

۷۰

دومین کنگره اروپایی و آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

 22-24آبان 1۳۹۸

تهران دانشگاه دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷1

هفتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران

 16-1۸بهمن 1۳۹۸

ساری ،مجتمع دانشگاهی
پیامبر اعظم

۷2

وبینار مالحظات اعمال جراحی اندویورولوژیک و کووید1۹

 22خرداد 1۳۹۹

تهران ،انجمن اندویورولوژی و
یوروالپاراسکوپی ایران

۷۳

Management of Prostate Cancer

 5تیر 1۳۹۹

تهران ،انجمن اورولوژی ایران

۷4

وبینار مدیریت بیماران مبتال به  COVID-19در
بخش های مراقبت ویژه )(ICU

 1۹تیر 1۳۹۹

تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جمهوری اسالمی ایران

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

۷5

سمپوزیوم آنالین ارزیابی جامع سیستم تنفسی

 26تیر 1۳۹۹

تهران ،انجمن فیزیوتراپی ایران

۷6

Updates on Migraine Treatment

 2مرداد 1۳۹۹

تهران ،انجمن سردرد ایران

۷۷

وبینار تجربه عملی در سنگ های ادراری

 2مرداد 1۳۹۹

تهران ،انجمن اورولوژی ایران

۷۸

دوازدهمین وبینار عصرانه داغ سالمت

 1۳مرداد 1۳۹۹

اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷۹

وبینار هماتولوژی :مبحث مولتیپل میلوم

 ۳1مرداد 1۳۹۹

اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸۰

وبینار آنالین مدیریت مشکالت پوستی در دوران کرونا

 14شهریور 1۳۹۹

تهران ،مرکز آموزش و پژوهش
تحقیقات پوست و جذام

۸1

Endourology Grand Round

 2۷شهریور 1۳۹۹

تهران ،انجمن اندویورولوژی و
یوروالپاراسکوپی ایران

۸2

وبینار جایگاه کورتیکو استروئیدهای نوین
در بیماریهای پوستی

 2۸شهریور 1۳۹۹

تهران ،مرکز آموزش و پژوهش
تحقیقات پوست و جذام

۸۳

وبینار آموزه های اخالقی و پزشکی قانونی

 11مهر 1۳۹۹

شیراز ،انجمن متخصصان پوست ایران و
سازمان پزشکی قانونی استان فارس

۸4

وبینار کاربردهای زیبایی و درمانی دیسپورت

 2آبان 1۳۹۹

تهران ،گروه دارویی داریان سالمت

۸5

وبینار فیزیولوژی رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون

 6آبان 1۳۹۹

تهران ،مرکز تحقیقات نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸6

دومین کنگره(وبینار) سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

 22و  2۳آبان 1۳۹۹

تهران ،مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری-
تناسلی بیمارستان امام خمینی (ره)

۸۷

وبینار پاندمی کروناویروس :چالش ها و راهکارها

 26آبان 1۳۹۹

مراغه ،دانشگاه علوم پزشکی مراغه

۸۸

وبینار کشوری سرطان های کولورکتال

 2۹آبان 1۳۹۹

اصفهان ،انجمن سرطان ایران شاخه مرکز

۸۹

وبینار چالشهای اخالقی در آموزش مجازی

 4آذر 1۳۹۹

مراغه ،دانشگاه علوم پزشکی مراغه

ردیف

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

۹۰

وبینار دیابت (درمان های فارماکولوژیک و اهداف درمان براساس )ADA 2020

 6آذر 1۳۹۹

اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور

۹1

The ICMM Regional Assembly Webinar

 25آذر 1۳۹۹

تهران ،اداره کل بهداشت و
درمان ستاد کل نیروهای
مسلح ج.ا.ا

۹2

سومین کنگره اروپایی و آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

 26-2۸آذر 1۳۹۹

اصفهان ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

۹۳

وبینار مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ های کلیوی

 ۹بهمن 1۳۹۹

تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران

۹4

)12th Iranian Endourology & Urolaparoscopy Congress (IEUS 2021

 ۹-1۰و 16-1۷
بهمن 1۳۹۹

تهران ،انجمن اندویورولوژی و
یوروالپاراسکوپی ایران

۹5

دومین سمینار (وبینار) کشوری تازه های سرطان پروستات

 ۳۰بهمن 1۳۹۹

اصفهان ،انجمن سرطان ایران

New Insights in cancer treatment:
An International webinar
دهمین کنگره سالیانه پیوند مغز استخوان ایران و
سلول های بنیادی

 ۳۰بهمن 1۳۹۹

تهران ،مرکز تحقیقات
پرتودرمانی سرطان

 1۳-15اسفند
1۳۹۹

تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

اولین کنگره مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی

 5-۷خرداد 14۰۰

تبریز ،مرکز آموزشی ،درمانی و
تحقیقاتی امام رضا (ع)

۹6
۹۷
۹۸

To Be Continued...

