رزومه هلدینگ بین المللی رکسان
صفحه  1از 4

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

هجدهمین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران

 30فروردین-
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تبریز ،مجتمع رفاهی پتروشیمی

May 3-6, 2012

Barcelona, Spain

May 9-12, 2012

Rome, Italy

 30خرداد 1 -تیر 1391

تهران ،سالن همایش بیمارستان
میالد

15-17شهریور 1391

تهران ،سالن همایش های رازی

 3-5آبان 1391

تهران ،انستیتو تحقیقات صنایع
غذایی

 6-8دی 1391

تهران ،دانشگاه شهید بهشتی

 29-26دی 1391

تهران ،سالن همایش های رازی

 7-8بهمن 1391

تهران  ،سالن همایش صدا و
سیما

14-17بهمن 1391

تهران ،بیمارستان حضرت
رسول اکرم

دوره آموزش اعمال جراحی کم تهاجمی قلب وعروق اروپا

 19-23بهمن 1391

تهران ،بیمارستان قلب شهید
رجایی

دومین همایش ملی طب پیشگیری ،بهداشت ،امداد و درمان دریایی برروی
شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش

 8-10اسفند 1391

تهران ،دانشگاه علوم پزشكي
ارتش پژوهشكده طب دريا و
زير سطحي

دوره مدون انجمن علمی سرطان های زنان ایران

 10-11اسفند 1391

7th Milano Masterclass

March 23-26, 2013

تهران ،سالن همایش بیمارستان
پارس
Milan, Italy

سیزدهمین کنگره سراسری و بین المللی بیوشیمی و بیولوژی

 30-27فروردین 1392

یزد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد

کنکره بین المللی زنان و زایمان ()BCGIP
کنکره بین المللی جراجی پالستیک صورت ()IFFPS
چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
سیزدهمین کنگره بین المللی رویان
نخستین همایش سالمت خانواده و فعالیت های داوطلبانه
پنجمین کنگره بین المللی بهداشت باروری
پنجمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
همایش سرطان و پیشگیری
دوره جراحی اندوسکوپی سینوس و قاعده جمجمه

رزومه هلدینگ بین المللی رکسان
صفحه  2از 4

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت

 12-9اردیبهشت 1392

تهران ،سالن همایشهای رازی

June 4-7, 2013

بیست و سومین کنگره بین المللی ISUOG

Oct 6-9, 2013

Port of Brest
)(France
Sydney, Australia

چهارمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و ششمین کنگره رژیونال آنستزی

 20 -22مهر 1392

تهران ،سالن همایش های رازی

پنجمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران

 28 -30آبان 1392

تهران ،سالن همایش بیمارستان
میالد

اولین همايش ملي واكاوي و تبيين راهبردي فرمايشات مقام معظم رهبري در
حوزه ورزش همگانی

 18 -19آذر 1392

تهران ،دانشگاه علوم انتظامی

سومین جشنواره برف ،آدم برفی و خانواده

 3-4بهمن 1392

تهران ،پیست بین المللی دیزین

 9 -11بهمن 1392

تهران ،سالن همایش های رازی

 15-17بهمن 1392

تهران  ،سالن همایش صدا و
سیما
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شیراز ،سالن سینا و صدرا

31مرداد2 -شهریور 1393

تهران ،هتل المپیک

September14-17,2014

Spain, Barcelona

 5 -6مهر 1393

تهران ،سالن همایش های رازی

 11 -13مهر 1393

شیراز ،هتل بزرگ

12th International Symposium on Maritime Health

يازدهمين کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان
سومین کنگره بین المللی سالمت زنان
کنگره ملی روز داروسازی و جشن بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
24th World Congress on Ultrasound in Ob & Gyn
کنگره ملی راهکارهای ارتقای سالمت و کاهش مرگ و میر مادری
سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

رزومه هلدینگ بین المللی رکسان
صفحه  3از 4

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

 22-25مهر 1393

تهران ،سالن همایش های رازی

دومین همایش ملی تاالسمی ،فرصت ها و چالش ها

 23-24مهر 1393

رامسر ،هتل بزرگ

 26-30دی ماه 1393

هرمزگان ،بندرعباس

یازدهمین کنگره بین المللی صرع

 8-10بهمن 1393

تهران ،سالن همایش های رازی

هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 23-25بهمن 1393

تهران ،سالن همایش های رازی

 1-4اردیبهشت 1394

شیراز ،مجتمع والیت

 15و  16اردیبهشت 1394

تهران ،پژوهشگاه نیرو

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری ،بهداشت ،امداد
و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش

چهارمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی
همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سالمت
مشارکت در دهمین کنگره نوآوری های پوست و زیبایی

 23-25اردیبهشت 94

تهران ،هتل پارسیان انقالب

چهارمین کنگره بین المللی سالمت زنان

 30و 31اردیبهشت 1394

شیراز ،سالن سینا و صدرا

نمایشگاه بین المللی صنایع دارویی CPHI

October 13-15,2015

Spain, Madrid

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی MEDICA

November 16-19,2015

Germany,
Dusseldorf

کنگره بین المللی ()ESMO2016

December 18-21,2015

Singapore

مشارکت در دهمین کنگره بین المللی کلینیکال انوکولوژی

 20 -22آبان 1394

شیراز ،مجتمع احسان

سمینار آموزش عالی و سیاستگذاری رفاه و تأمین اجتماعی

 29آذر 1394

تهران ،دانشگاه تربیت مدرس

سومین جشنواره ملی برف ،آدم برفی و ورزش همگانی

 17و  18دی ماه 1394

تهران ،پیست بین المللی دیزین

مشارکت در چهارمین کنگره سراسری اخالق پزشکی ایران

 6 -9بهمن 1394

تهران ،سالن اجالس سران

رزومه هلدینگ بین المللی رکسان
صفحه  4از 4

عنوان پروژه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

اولین بزرگداشت روز جهانی روانشناس و مشاور

 9اردیبهشت 1395

تهران ،تاالر وحدت

پنجمین کنگره بین المللی سالمت زنان

 29و 30اردیبهشت 1395

شیراز ،مجنمع والیت

مشارکت در یازدهمین کنگره نوآوری های پوست و زیبایی

 29-31اردیبهشت 1395

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

 1-4اردیبهشت 1395

دبیرخانه اجرایی نشریه پیام انجمن داروسازان ایران

ازشماره  30نشریه به بعد

چهارمین جشنواره ملی برف ،آدم برفی و ورزش همگانی
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی طب پیشگیری ،بهداشت ،امداد
ودرمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش
دومین کنگره بین المللی هماتولوژی
کنگره اروپایی آسیایی فارماکو اپیدمیولوژی
همایش ملی روز داروسازاقتصاد مقاومتی ،مدیریت اشتغال و اقتصاد داروسازی

 23و  24دی ماه 1395

 26-30دی ماه 1395

تهران ،بیمارستان میالد
تهران ،کتابخانه ملی
تهران ،انجمن داروسازان ایران
تهران ،پیست بین المللی دیزین
هرمزگان ،بندرعباس

 13-15اردیبهشت 1396

شیراز ،مجتمع فرهنگی رفاهی
دانشگاه شیراز

 13-15دی 1396

شیراز ،مجتمع فرهنگی رفاهی
دانشگاه شیراز

 1-3شهریور 1396

تهران  -مجتمع نیرو

…To be Continued

