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 یازدهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران
  موضوع: برخورد قدم به قدم در آرتروپالستی و درمان مشکالت هیپ

  ایران ران مفصل جراحان ارتوپدی انجمن :برگزارکننده
 1397 شهریور 16 الی 14 :برگزاری زمان

 1397مرداد  10ارسال مقاالت: 
 مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های مجموعه فرهنگی تالش

 
 

 

 بیست و ششمین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

  برگزارکننده: انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 1397آبان  4ی ال مهر 30: برگزاری زمان

  1397 خرداد 31ارسال خالصه مقاالت: 
 تهران: برگزاری مکان

 

 

 
 

نفرولوژی و ارولوژیچهارمین کنگره بین المللی   
انجمن نفرولوژی ایران،  ،ا.. بقیه پزشکی علوم دانشگاه اورولوژی و نفرولوژی تحقیقات مرکز برگزارکنندگان:

  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی منطقه آزاد کیش
  1397 آذر 3 الی 1 :برگزاری زمان 

 کیش: برگزاری مکان
 

 کنگره بین المللی نورویورولوژی

 موضوع: روش های نوین درمان مثانه نوروژنیک
 ایران اورولوژی انجمن نورویورولوژی، المللی بین انجمن برگزارکنندگان:

  1397 آبان 12 الی 10: برگزاری زمان
 1397 شهریور 31: مقاالت خالصه ارسال

   اسپیناس هتل تهران،: برگزاری مکان
 

 

 

 
 اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت

بهشتی، انجمن برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید 

   مراقبت های ویژه ایران، انجمن علمی مهندسی سیستم های سالمت

 1397 مهر 26 الی 25 :برگزاری زمان
 1397 مرداد 31: مقاالت ارسال

 ابوریحان تاالر بهشتی، شهید دانشگاه المللی بین های همایش مرکز تهران،: برگزاری مکان 

 

 (VADدومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات )با رویکرد اکمو و 

  برگزارکننده: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   1397 آذر 9 الی 8: برگزاری زمان

  میالد بیمارستان ایه همایش سالن تهران،: برگزاری مکان

 

    
 چهارمین كنگره درماتولوژی شمالغرب ايران 

  برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 1397مهر  13الی  11ان برگزاری: زم

 1397شهریور  10ارسال خالصه مقاالت: 
  بین المللی شهریار مکان برگزاری: تبریز، هتل

 

 بیهوشی

   ارولوژی

 ارتوپدی

 پوست
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 دومین سمپوزیوم ترمیم پوست ، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

برگزارکنندگان: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

 بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید 
  1397مرداد  25الی  25زمان برگزاری: 

 مکان برگزاری: تهران، بیمارستان شهدای تجریش

 

 سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

  علوم پزشکی تهرانبرگزارکننده: مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد 
  1397 مهر 6 الی 4: برگزاری زمان

  1397 مرداد 31: مقاالت ارسال
   رازی های همایش مرکز تهران،: برگزاری مکان

 

   
 کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران

 جراحی و راهکارهای کاهش عوارض جراحیموضوع: چالش های 

 برگزارکننده: جامعه جراحان ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 1397مهر  20الی  18زمان برگزاری: 
  مکان برگزاری: ساری

 

 همایش اورژانس های جراحی و زخم

 لوم پزشکی ارتش، اداره بهداشت و درمان نهاجا، بیمارستان بعثتبرگزارکنندگان: دانشگاه ع

  1397مهر  12الی  10زمان برگزاری: 
 بعثت بیمارستان تهران،: برگزاری مکان

 

 هشتمین همایش سوختگی ایران

 انجمن ایران، پزشکی علوم دانشگاه سوختگی تحقیقات مرکز شیراز، پزشکی علوم دانشگاه برگزارکنندگان:
  سوخته بیماران از حمایت

  1397 اسفند 10 الی 9: برگزاری زمان

  1397 آذر 30: مقاالت ارسال
 شیراز: برگزاری مکان

 

 کنگره ملی جراحی سرطان ایران

 تحقیقات بیماری های پستان دانشگاه علوم پزشکی شیرازبرگزارکننده: مرکز 

 1397آذر  9الی  7زمان برگزاری: 
 مکان برگزاری: شیراز

 

 هشتمین کنگره علمی طب رزم و تروما
  برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی آبادان، جامعه جراحان ایران

 1396 اسفند 17 الی 16: برگزاری زمان
 (ع) ابیطالب بن علی صحرایی بیمارستان آبادان،: برگزاری مکان

  همایش همزمان:
   ایران جراحان جامعه ای دوره میان علمی کنگره چهارمین و شصت

 

 

     
انجمن چشم پزشکی ایرانبیست و هشتمین کنگره سالیانه   

  برگزارکننده: انجمن چشم پزشکی ایران

  1397آبان  24الی  21زمان برگزاری: 
  1397مرداد  15ارسال خالصه مقاالت: 

  مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی
 

 

 جراحی

 چشم
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سرطان های شایع دستگاه گوارشکنگره تازه های   
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان، انجمن علمی متخصصین گوارش و 

   کبد ایران

 1398اردیبهشت  13الی  11زمان برگزاری: 
  مکان برگزاری: گرگان

 

کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتنخستین   
برگزارکنندگان: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

 فن بازار تجارت بین المللی گیاهان دارویی ایران
  1397مهر  19الی  17زمان برگزاری: 

  1397شهریور  20ارسال خالصه مقاالت: 
 مکان برگزاری: مشهد

 

 دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی
  انجمن ترومبوز هموستاز ایران برگزارکننده:

 1397دی  14الی  12زمان برگزاری: 

  1397مرداد  31ارسال خالصه مقاالت: 
  مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های بیمارستان امام

 
 اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون

دانشگاه  برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی،

  علوم پزشکی مشهد، شبکه هپاتیت تیران
 1397مهر  27الی  25زمان برگزاری: 

 1397مرداد  31ارسال خالصه مقاالت: 
 مکان برگزاری: مشهد، تاالر ابن سینا

 همایش همزمان:
  MHCپنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد 

 

ش ملی اختالالت عصبی عضالنی اسکلتیسومین همای  
 برگزارکننده: مرکز تحقیقات اختالالت حرکت دانشگاه علوم پزشکی بابل

  1397آبان  24الی  23زمان برگزاری: 

 1397شهریور  15ارسال مقاالت: 
 مکان برگزاری: بابل

 

لی نفرولوژی و ارولوژیچهارمین کنگره بین المل  

مرکز تحقیقات نفرولوژی و اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، انجمن نفرولوژی ایران،  برگزارکنندگان:

  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی منطقه آزاد کیش
  1397آذر  3الی  1 زمان برگزاری: 

 مکان برگزاری: کیش

 

 دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات بیماری های 
  ی تبریز، انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانگوارش و کبد دانشگاه علوم پزشک

  1397 مرداد 25الی  24 زمان برگزاری:

  مکان برگزاری: تبریز، هتل پارس ائل گلی

 

 دوازدهمین کنگره بین المللي بیماريهاي غدد درون ريز و متابولیسم
 هشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبرگزارکننده: پژو

 1397آبان  25الی  23زمان برگزاری: 

 1397خرداد  31ارسال خالصه مقاالت: 
 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 داخلی
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زدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایراندوا  
  برگزارکننده: انجمن روماتولوژی ایران

 1397آذر  9الی  7زمان برگزاری: 

  1397تیر  15ارسال خالصه مقاالت: 
 مکان برگزاری: کیش، مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

 

 سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران

  برگزارکننده: انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران

 1397آذر  30الی  28زمان برگزاری: 
  1397شهریور  15ارسال مقاالت: 

 مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های هتل المپیک
 وژی ایرانهمایش همزمان: سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکول

 

 هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران
  برگزارکننده: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

  1397آبان  11الی  9زمان برگزاری: 
  1397مرداد  31ارسال خالصه مقاالت: 

 رازی مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های

 

 

    
 سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

  برگزارکننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران
  1397مهر  29الی  26زمان برگزاری: 

 1397خرداد  31ارسال مقاالت: 
    تهرانمکان برگزاری: 

 
 

 

    
 سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

  برگزارکننده: انجمن علمی طب اورژانس ایران

  1397آبان  28الی  26زمان برگزاری: 
   مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 

 

   
 چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

  برگزارکننده: انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران
 1397آذر  9الی  7زمان برگزاری: 

  1397شهریور  31ارسال مقاالت: 

   علوم بهزیستی و توانبخشیمکان برگزاری: تهران، دانشگاه 

 

 کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

 برگزارکننده: مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان
 1397مهر  19الی  18زمان برگزاری:  

 1397تیر  31ارسال مقاالت: 
 مکان برگزاری: همدان

 
 

 

 روانپزشکی

 طب اورژانس

 عفونی
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 سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز

برگزارکننده: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیزمان برگزاری: 
 1397آذر  2آبان الی  30

 1397آبان  1ارسال خالصه مقاالت: 
 امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های

 

 پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
 برگزارکنندگان: انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مراغه

 1397مرداد  26الی  24رگزاری: زمان ب
  1397خرداد  30ارسال خالصه مقاالت: 

  مکان برگزاری: مراغه

 
 دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

  شناسی بالینی استاد البرزیدانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات میکروب  گزارکنندگان:بر
 1397مهر  26الی  24زمان برگزاری: 

  1397تیر  15ارسال خالصه مقاالت: 

 مکان برگزاری: کرمان
 

هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و 
 استریلیزاسیون

  ارکننده: دانشگاه علوم پزشکی ایرانبرگز
  1397مرداد  22الی  21زمان برگزاری: 

  1397تیر  30ارسال مقاالت: 

   مکان برگزاری: تهران

 

    
ساختمانی قلب دومین کنگره بین المللی مداخالت تهاجمی غیرجراحی در بیماری های مادرزادی و 

 ایران
برگزارکنندگان: بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد، انجمن علمی قلب کودکان ایران، انجمن علمی قلب و 

  عروق ایران، انجمن علمی جراحان قلب ایران
   1397آذر  17الی  15زمان برگزاری: 

 مکان برگزاری: مشهد، بیمارستان رضوی

 

 IRAN- CTO Meeting 2018کنگره بین المللی درمان انسداد مزمن کرونری قلب 

  بیمارستان رضوی مشهد، انجمن قلب و عروق ایران، انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران برگزارکننده:
  1397آذر  15الی  14زمان برگزاری: 

 مکان برگزاری: مشهد، بیمارستان رضوی

 
 سومین کنگره ملی دخانیات و سالمت

مرکز تحقیقات قلب و عروق خلیج فارس، مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم  برگزارکنندگان:
ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن قلب ایران، بنیاد قلب هرمزگان، مرکز تحقیقات دانشجوی

 پزشکی هرمزگان

 1397دی  7الی  5زمان برگزاری: 
 1397شهریور  31ارسال مقاالت: 

  مکان برگزاری: بندرعباس

 

 بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

  برگزارکننده: انجمن آترواسکلروز ایران
  1397شهریور  23الی  20زاری: زمان برگ

  1397مرداد  1ارسال مقاالت: 
  مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میالد

 

 

 

 قلب
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ایرانشانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش گلو بینی و سر و گردن   

  برگزار کننده: انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
 1397آذر  9الی  6زمان برگزاری: 

 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی
 

 پنجمین دوره بین المللی رینولوژی و جراحی پالستیک صورت شیراز
برگزارکنندگان: انجمن علمی راینولوژی استان فارس و با حمایت آکادمی جراحان پالستیک بینی و صورت اروپا 

(EAFPS( آکادمی جراحان پالستیک صورت و ترمیمی کشورهای آسیایی ،)PAAFPRS انجمن علمی راینولوژی ،)

  راز( و دانسگاه علوم پزشکی شیERS(، انجمن جراحان بینی اروپا )IRSایران )
 1397مهر  20الی  18زمان برگزاری: 

   مکان برگزاری: شیراز، سالن همایش های دانشگاه شیراز

 

   
 

 پنجمین همایش جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه

  جراحان گوش حلق بینی و سر و گردن ایرانانجمن  برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران،
  1397بهمن  12الی  10زمان برگزاری: 

  1397مهر  30ارسال خالصه مقاالت: 
 مکان برگزاری: تهران

  ششمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی  همایش همزمان:

 

 ششمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

  انجمن جراحان گوش حلق بینی و سر و گردن ایران برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران،

  1397بهمن  12الی  10زمان برگزاری: 
  1397مهر  30ارسال خالصه مقاالت: 

 : تهرانمکان برگزاری
  همایش همزمان:

  پنجمین همایش جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه

 

 سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

  برگزارکننده: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
 1397آذر  30الی  28زمان برگزاری: 

  ان برگزاری: کیش، مرکز همایش های بین المللی کیشمک

 

 دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزارکننده:

 1397مهر  19الی  18 زابل زمان برگزاری:
  1397 شهریور 1ارسال خالصه مقاالت: 

  مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 چهارمین کنگره سراسری نورماسکوالر ایران

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران برگزارکنندگان:
 1397مهر  6الی  4 ری:زمان برگزا

 1397مرداد  31ارسال مقاالت: 
 مکان برگزاری: تبریز، تاالر شایان مهر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
  برگزارکننده: انجمن مولتیپل اسکلروز ایران

 1397آبان  25الی  23ن برگزاری: زما

 بینی گوش و حلق و

 نورولوژی
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 1397شهریور  1ارسال خالصه مقاالت: 

 مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

 

 هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

  برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران
 1397آذر  23الی  21ن برگزاری: زما

 1397مهر  15ارسال مقاالت: 
  مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 

 سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا
  دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزارکننده:

   1397مهر  13الی  12 زمان برگزاری:
  1397مرداد  30ارسال مقاالت: 

 مکان برگزاری: همدان، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

  شناختی ایرانبرگزارکنندگان: دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علوم و فناوری های 
 1397مهر  9الی  7زمان برگزاری: 

  1397مرداد  1ارسال مقاالت: 

 مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی
 

نکنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایرا  
  برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی بابل، انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

 1397مهر  13الی  11زمان برگزاری: 

 1397مرداد  31ارسال مقاالت: 
  مکان برگزاری: بابل

 

 پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
 : انجمن صرع ایرانبرگزارکننده

  1397بهمن  5الی  3زمان برگزاری: 
  1397آذر  15ارسال مقاالت: 

  مکان برگزاری: تهران، کتابخانه ملی
 

 اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب کاربردی

 قیقات علوم اعصاب شیرازبرگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تح
 1397آبان  4الی  2زمان برگزاری: 

 1397تیر  10ارسال خالصه مقاالت: 
   مکان برگزاری: شیراز

 

 کنگره بین المللی نورویورولوژی
 موضوع: روش های نوین درمان مثانه نوروژنیک

 بین المللی نورویورولوژی، انجمن اورولوژی ایرانانجمن  برگزارکنندگان:
  1397آبان  12الی  10زمان برگزاری: 

 1397شهریور  31ارسال خالصه مقاالت: 
   مکان برگزاری: تهران، هتل اسپیناس
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