لیست همایشهای علوم پزشکی در سال 4931
اولین کنگره بین املللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار
پزشکی مشهد

زمان برگزاری ۵۲ :الی  ۵۲فروردین ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۵۱ :بهمن ۵۱۳۱
مکان برگزاری :مشهد

82الی  93فروردین  -4931ششمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
برگزار کنندگان :دانشگاه علوم پزشکی یزد ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری یزد

زمان برگزاری ۵۲ :الی  ۹۳فروردین ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۳ :دی ۵۱۳۱
محل برگزاری :یزد ،بیمارستان شهید صدوقی

-6الی  7اردیبهشت  -4931یازدهمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی شیراز
موضوع همایش :مراقبت خانواده محور
برگزار کنندگان :دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا شیراز ،مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر ،معاونت پژوهش ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان برگزاری ۶ :الی  ۲اردیبهشت ۴۹۳۱
مکان برگزاری :شیراز ،سالن صدرا و سینا

6الی  7اردیبهشت  -4931همایش بین المللی  mHEALTHشیراز
برگزار کنندگان :مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی

زمان برگزاری ۶ :الی  ۲اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۰۳ :فروردین ۵۱۳۱
مکان برگزاری :شیراز

2الی  43اردیبهشت  -4931ششمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
برگزار کننده :انجمن علمی سرطان های زنان ایران

زمان برگزاری ۸ :الی  ۵۳اردیبهشت ۵۱۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۵ :بهمن ۵۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،سالن همایش های دکتر غرض ی بیمارستان میالد

 3الی  43اردیبهشت  -4931هشتمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی

برگزار کننده :بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری ۳ :الی  ۴۳اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت :پانزدهم اسفند ۵۱۳۱
محل برگزاری :تهران

 43الی  44اردیبهشت  -4931اولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شمال غرب کشور
برگزار کننده :دانشگاه علوم پزشکی کردستان

زمان برگزاری ۴۳ :الی  ۴۴اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت :پانزدهم فروردین ۵۱۳۱
محل برگزاری :سنندج

41الی  47اردیبهشت  -4931پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
برگزار کننده :انجمن روانشناس ی ایران

زمان برگزاری ۴۲ :الی  ۴۲اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۳ :آبان ۵۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،دانشگاه شهید بهشتی

46الی  47اردیبهشت  -4931سومین کنگره اخالق پرستاری
برگزار کنندگان :سازمان نظام پرستاری ،وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

زمان برگزاری ۴۶ :الی  ۴۲اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۳ :بهمن ۵۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،سالن دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

43الی  84اردیبهشت  -4931شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
برگزار کننده :معاونت آموزشی وزارت بهداشت

زمان برگزاری ۹۱ :الی  ۱۹اردیبهشت ۹۹۱۱
مکان برگزاری :تهران ،مرکز همایش های رازی

88الی  81اردیبهشت  -4931هفتمین كنگره بین المللی روان پزشكي كودك و نوجوان
برگزار کنندگان :انجمن روان پزشكي كودك و نوجوان ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری ۵۵ :الی  ۵۱اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۳ :آذر ۵۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،سالن همایش های دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

89الی  81اردیبهشت  -4931چهارمین همایش روان پزشکی فرهنگی اجتماعی

برگزار کنندگان :گروه روان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،انجمن علمی روانپزشکان ایران ،دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت ،سازمان تامین اجتماعی،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری علوم پزشکی شهید بهشتی،انجمن
علمی جامعه شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و رسانه ها

زمان برگزاری 89 :الی  8۲اردیبهشت 493۱
ارسال خالصه مقاالت ۱ :آذر ۱۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

89الی  81اردیبهشت  -4931دوازدهمین همایش انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران
انجمن بررس ی و مطالعه درد ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران :برگزار کنندگان

زمان برگزاری ۵۹ :الی  ۵۲اردیبهشت ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۰۳ :بهمن ۵۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،تاالر امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی

81الی  86اردیبهشت  -4931کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک
مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمان برگزاری 8۱ :الی  8۲اردیبهشت 493۱
ارسال خالصه مقاالت :پانزدهم فروردین ۱۱۳۱
محل برگزاری :ارومیه

83الی  94اردیبهشت  -4931ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران

زمان برگزاری 83 :الی  94اردیبهشت 493۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۱ :بهمن ۱۱۳۱
مکان برگزاری :کرمانشاه

83الی  94اردیبهشت  -4931چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سالمت
موضوع همایش :مراقبت های نوین در سالمت
برگزار کننده :دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زمان برگزاری:

 83الی  94اردیبهشت 493۱
ارسال مقاالت ۱۱ :اسفند ۱۱۳۱
مکان برگزاری :بیرجند

93الی  94اردیبهشت  -4931چهارمین کنگره بین المللی سالمت زنان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت

زمان برگزاری ۹۳ :الی  ۹۹اردیبهشت ۹۹۱۱

ارسال خالصه مقاالت:

 ۹۲اسفند ۳۱۲۱

مکان برگزاری :شیراز

اردیبهشت  -4931سومین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمت
برگزار کننده :دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

زمان برگزاری :اردیبهشت 493۱
مکان برگزاری :یاسوج

8الی  1خرداد  -4931کنگره تولید مثل
برگزار کننده :انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل

زمان برگزاری 8 :الی  ۱خرداد 493۱
ارسال مقاالت ۱۱ :آبان ۱۱۳۱
مکان برگزاری :تهران ،مرکز همایش های رازی

1الی  7خرداد  -4931اولین همایش کشوری آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد
برگزار کننده :دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمان برگزاری ۲ :الی  7خرداد 493۱
ارسال خالصه مقاالت ۷۲ :اسفند ۱۱۳۱
مکان برگزاری :مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6الی  7خرداد  -4931دومین کنگره بین المللی ایدز ،زنان و کودکان
برگزار کننده :مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زمان برگزاری ۲ :الی  7خرداد 493۱
ارسال خالصه مقاالت ۱۱ :بهمن ۱۱۳۱
مکان برگزاری :شیراز

44الی  49شهریور  -4931شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل
برگزار کننده :پژوهشگاه رویان

زمان برگزاری ۹۹ :الی  ۹۹شهریور ۹۹۱۱
ارسال مقاالت ۹۲ :اردیبهشت ۳۱۲۱
مکان برگزاری :تهران ،سالن همایش های رازی

44الی  49شهریور  -4931دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

برگزار کننده :پژوهشگاه رویان

زمان برگزاری ۹۹ :الی  ۹۹شهریور ۹۹۱۱
ارسال مقاالت ۹۲ :اردیبهشت ۳۱۲۱
مکان برگزاری :تهران ،سالن همایش های رازی

41الی  47مهر  -4931اولین كنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
برگزار کننده :دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زمان برگزاری ۴۲ :الی  ۴۲مهر ۴۹۳۱
ارسال خالصه مقاالت ۵۱ :اردیبهشت ۵۱۳۱
مکان برگزاری :کاشان

