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، لیست کنفرانس هابولتن خبری اس المللی  و کنگره های ملی   , ماء سیر پرواز  این لیست بر  و بین  ارائه نموه است .  از سایت پزشکی بالینی است  که با را  گرفته 

از طریق  انتخاب از کنگره ها   ا به وب سایت کنگره  پزشکی بالینی  سایتهر یک  ارائه خدمات مورد نیاز سفر مرتبط خواهید شد.  شرکت  )  هتل ویزا سما سیر آماده 

اقامتی و سفر شرکت کنندگان و  شرکت کنندگان داخلی و خارجی می باشد.  پرواز و گردشگری (  امور  این شرکت آماده نعقادتفاهمنامه و قرار داد در زمینه 

المللی و داخلی می باشد.   مدعوین بین 

 با کلیک بر روی گزینه مورد نظر مستقیما به وب سایت و یا لینک کنفرانس  مرتبط  خواهید شد.  

تاریخ   به روز رسانی شده است 4991اردیبهشت  9لیست همایش ها در 

  4701فهرست همایش های پزشکی سال 

اردیبهشت   ۴۹۳۱همایش های 

  

   کنگره بین المللی قلب و عروق شیراز -4934اردیبهشت  4الی  2

   بیست و ششمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی -4934اردیبهشت  4الی  2

   هشتمین کنگره ویتره و رتین -4934اردیبهشت  4الی  2

     همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران -4934اردیبهشت  5الی  2

   ء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکیارتقا کشوری کنگره سیزدهمین -4934اردیبهشت  5الی  2

     همایش روز جهانی بهداشت -4934اردیبهشت  6الی  6

   یازدهمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی شیراز -4934اردیبهشت  7الی  6

   شیراز mHEALTH همایش بین المللی -4934اردیبهشت  7الی  6

   المللی علوم شناختی ششمین کنگره بین -4934اردیبهشت  3الی  7

   هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی -4934اردیبهشت  3الی  7

       ششمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران -4934اردیبهشت  41الی  8

      کنگره بین المللی تروما -4934اردیبهشت  44الی  8

  هشتمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی -4934اردیبهشت  41الی  9

   مو پیوند و لیزر زیبایی اولین کنگره تازه های جراحی پوست و روش های -4934اردیبهشت  44الی  9

    چهارمین سمینار سراسری دانشجویان اپتومتری ایران -4934اردیبهشت  41الی  10

   کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شمال غرب کشوراولین  -4934اردیبهشت  44الی  10

   کنگره قلب کودکان ایران -4934اردیبهشت  41الی  10

   پنجمین کنگره راینولوژی و جراحی پالستیک صورت خاورمیانه -4934اردیبهشت  49الی  11

   اولین سمپوزیوم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -4934اردیبهشت  44الی  13

    هجدهمین همایش روز جهانی آسم -4934اردیبهشت  46الی  15

     پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران -4934اردیبهشت  47الی  15

   سیزدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران -4934اردیبهشت  47الی  15

  سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران -4934اردیبهشت  41الی  15
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    سیزدهمین کنگره علوم پرتونگاری ایران -4934اردیبهشت  41الی  15

   امعه پزشکان متخصص داخلی ایرانبیست و ششمین کنگره سالیانه ج -4934اردیبهشت  41الی  15

    اولین کنگره پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی دزفول -4934اردیبهشت  46الی  16

   دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور -4934اردیبهشت  47الی  16

   سومین کنگره اخالق پرستاری -4934اردیبهشت  47الی  16

   بیست و یکمین سمینار سالیانه فارابی -4934اردیبهشت  41الی  16

   ششمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی -4934اردیبهشت  47الی  17

   شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی -4934اردیبهشت  14الی  19

   کنگره بین المللی خون، بیماری ها و کاربردهای بالینی آن -4934اردیبهشت  14الی  21

    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی -4934اردیبهشت  19الی  22

    مسمومیتهای ایرانسیزدهمین کنگره سم شناسی و  -4934اردیبهشت  14الی  22

   هفتمین کنگره بین المللی روان پزشکی کودك و نوجوان -4934اردیبهشت  14الی  22

     بیست و دومین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران -4934شت اردیبه 15الی  22

   پانزدهمین کنگره اپتومتری خراسان -4934اردیبهشت  15الی  23

    پنجمین همایش قلب و فناوری های نوین -4934اردیبهشت  15الی  23

      چهارمین همایش روان پزشکی فرهنگی اجتماعی -4934اردیبهشت  15الی  23

       دوازدهمین همایش انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران -4934اردیبهشت  15الی  23

   ین مقاالت و نوآوری های پوست و زیباییدهمین کنگره بررسی جدیدتر -4934اردیبهشت  15الی  23

    سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماری های غیرواگیر -4934اردیبهشت  15الی  23

     کودك و مادر کنگره بین المللی چاقی -4934اردیبهشت  16الی  24

         سی و نهمین کنگره ساالنه جراحی پالستیک و زیبایی -4934اردیبهشت  13الی  26

    سی و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران -4934اردیبهشت  91الی  26

      کودکان ایرانبیست و سومین کنگره ساالنه انجمن جراحان  -4934اردیبهشت  91الی  26

     چهاردهمین همایش انجمن علمی پیوند اعضا ایران -4934اردیبهشت  13الی  28

   ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -4934اردیبهشت  94الی  29

     چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سالمت -4934اردیبهشت  94الی  29

   چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی ایران -4934اردیبهشت  94الی  29

   نخستین همایش کشوری سالمت و صنعت -4934اردیبهشت  94الی  29

   چهارمین کنگره بین المللی سالمت زنان -4934اردیبهشت  94الی  30

   دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو -4934اردیبهشت  94الی  30

     اولین همایش فناوریهای همگرا در پزشکی و سالمت -4934اردیبهشت  94الی  30

   کی بازساختیاولین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزش -4934خرداد  4اردیبهشت الی  30

   ایران انگلی های بیماری و شناسی انگل ملی کنگره نهمین -4934خرداد  4اردیبهشت الی  30

   دومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران -4934خرداد  4ی اردیبهشت ال 30

    پنجمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم -4934خرداد  4اردیبهشت الی  30

    نخستین کنگره سراسری الکتروفیزیولوژی -4934خرداد  4اردیبهشت الی  30

    کنگره منطقه ای انجمن ارتوپدی ایران -4934خرداد  4اردیبهشت الی  30

   سومین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمت -4934اردیبهشت 
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  ۴۹۳۱همایش های خرداد  

      مثل تولید کنگره -4934خرداد  4الی  2

   اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی ایران -4934خرداد  5الی  3

     ن همایش کشوری ارتقا مدیریت اطالعات سالمتچهارمی -4934خرداد  6الی  5

   سیزدهمین همایش ملی بیوشیمی فیزیک ایران -4934خرداد  6الی  5

   شواهد بر مبتنی پزشکی آموزش کشوری همایش اولین -4934 خرداد 7الی  5

     هفتمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال -4934خرداد  7الی  6

   دومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی ایران -4934خرداد  1الی  6

       اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم -4934خرداد  1الی  6

       ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران -4934خرداد  1الی  6

  دهمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان -4934خرداد  1الی  6

     همایش زخم مزمن -4934خرداد  1الی  7

   هشتمین کنگره داروسازان و پزشکان عمومی سراسر کشور -4934خرداد  41الی  10

   نهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه -4934خرداد  45الی  13

     ط کارنهمین همایش ایمنی و بهداشت محی -4934خرداد  14الی  20

   اولین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی -4934خرداد  11الی  20

   ملی غدد و متابولیسم کودکانهشتمین همایش  -4934خرداد  11الی  20

   هفتمین نشست فوق تخصصی جراحان پالستیک و ترمیمی چشم ایران -4934خرداد  11الی  20

    اولین همایش ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان -4934خرداد  11الی  21

     کنگره کشوری هیپرتانسیون شریان ریوی -4934خرداد  11الی  21

   ۴۹۳۱همایش های تیر  

     چهاردهمین کنگره پزشکان عمومی سراسر کشور -4934مرداد  1تیر الی  31 

   ۴۹۳۱همایش های مرداد   

   و مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم نهمین سمینار گروه چشم -4934مرداد  3الی  7

   اولین همایش ساالنه تازه های پوست رازی -4934مرداد  3الی  7

    پنجمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر -4934مرداد  46 الی 14

   نخستین کنگره درد و درمان اصفهان با رویکرد تشخیصی درمانی -4934مرداد  46الی  14

    دهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران -4934مرداد  15الی  23

   هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی -4934مرداد  16الی  25

     سومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی -4934مرداد 

  ۴۹۳۱همایش های شهریور  

   کروب شناسیشانزدهمین کنگره بین المللی می -4934شهریور  5الی  3

     سومین سمینار اپتومتری اردبیل -4934شهریور  6الی  5
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   مللی پزشکی تولید مثلشانزدهمین کنگره بین ال -4934شهریور  49الی  11

   دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل -4934شهریور  49الی  11

     بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران -4934 شهریور 11الی  16

    شانزدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -4934شهریور  11الی  17

   نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد -4934شهریور  11الی  18

    چهارمین کنگره سردرد ایران -4934شهریور  17الی  25

    نوزدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ای کشور -4934شهریور  17الی  25

          نهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران -4934شهریور  13الی  27

       اولین کنگره بین المللی چالش ها در هماتولوژی و انکولوژی کودکان -4934شهریور  13الی  27

   همین کنگره سراسری تازه های قلب و عروقهفد -4934مهر  9شهریور الی  31

      هجدهمین کنگره ساالنه انجمن اورولوژی ایران -4934شهریور 

  ۴۹۳۱همایش های مهر  

   هشتمین همایش کشوری و دومین کنگره بین المللی استروك -4934مهر  9الی  1

    سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون -4934مهر  3الی  5

    پانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند -4934مهر  41الی  7

   سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند -4934مهر  41الی  8

   چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق -4934مهر  41الی  8

    نه انجمن جراحان ارتوپدی ایرانبیست و سومین کنگره ساال -4934مهر  47الی  13

   نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور -4934مهر  47الی  14

    نهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران -4934مهر  47الی  15

   اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری -4934مهر  47الی  15

   اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایران -4934مهر  47الی  15

    نخستین همایش ملی چالش های نابینایان و کم بینایان -4934مهر  47الی  15

    کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران -4934مهر  41الی  16

   دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران -4934مهر  43الی  16

    اولین همایش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ایران -4934مهر  11الی  20

    هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبت های ویژه و سل -4934مهر  19الی  20

     ایران هماتولوژی و انکولوژی مدیکال انجمن کنگره چهاردهمین -4934مهر  14الی  22

     سی و دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران -4934مهر  14الی  21

   بالینی ایراننهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی  -4934مهر  14الی  21

   دومین همایش بین المللی سرطان های دستگاه گوارش -4934مهر  14الی  22

    نگره بین المللی انجمن راینولوژی ایرانپنجمین ک -4934مهر  14الی  22

      چهارمین کنگره کشوری بررسی مسائل سالمندی -4934مهر 

   مین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهیسو -4934مهر 
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   ۴۹۳۱همایش های آبان  

     هشتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی -4934آبان  1الی  6

     هشتمین کنگره منطقه ای انجمن آسیایی پاسیفیک پیشگیری از سرطان -4934آبان  41الی  10

   نهمین کنگره سالیانه کولپروکتولوژی و بی اختیاری -4934آبان  45الی  13

   دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی -4934آبان  11الی  19

    زشکی ایرانسومین کنگره سراسری باکتری شناسی پ -4934آبان  11الی  20

    دوازدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران -4934آبان  11الی  21

   ایش ملی بهداشت محیط ایرانهجدهمین هم -4934آبان  15الی  24

   دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت -4934آبان  13الی  27

   رمین کنگره بین المللی قارچ شناسی پزشکی ایرانچها -4934آبان  13الی  27

   ۴۹۳۱همایش های آذر  

       ایران کبد و گوارش متخصصین انجمن ساالنه کنگره پانزدهمین -4934 آذر 6الی  3

   بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران -4934آذر  6الی  4

   هفدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه -4934آذر  1الی  6

   بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران -4934آذر  16الی  23

   ات اندام ها و ستون فقرات ایرانیازدهمین همایش انجمن ارتوپدی حوادث و صدم -4934آذر  17الی  25

     بیست و چهارمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران -4934آذر  17الی  25

    پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران -4934آذر  17الی  25

    دومین کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان -4934آذر  17الی  25

   ۴۹۳۱همایش های دی  

    چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -4934دی  4الی  2

   ۴۹۳۱همایش های بهمن  

   کی در علوم پزشکیهشتمین همایش کاربرد یادگیری الکترونی -4934بهمن  45الی  13

       ۴۹۳۱ همایش های برگزار شده در سال 

  ۴۹۳۱همایش های فروردین 

   دومین کنگره جراحی طبس گلشن -4934فروردین  41الی  10

   سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته -4934فروردین  11الی  20

  با مراقبت از بیماراولین کنگره استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط  -4934فروردین  17الی  25

   شیراز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی چشم سالیانه سمینار سومین و بیست -4934 فروردین 11الی  26

    استرابیسم و اطفال پزشکی چشم المللی بین کنگره اولین -4934 فروردین 11الی  26

    دومین کنگره بین المللی جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه -4934فروردین  11الی  26
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  ششمین همایش داروسازی بالینی -4934فروردین  11الی  26

   دوازدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور -4934فروردین  91الی  27

     ششمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل -4934فروردین  91الی  28

     سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشیاولین  -4934فروردین  91الی  29

   اولین کنگره بیماری های روماتیسمی کودکان ایران -4934فروردین  94الی  30

      چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی و چاقی -4934اردیبهشت  4ین الی فرورد 31

  

  :برای مشاهده فهرست موضوعی همایش ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید  

  فهرست همایش ها و سمینارهای کودکان 

   یش ها و سمینارهای پوستفهرست هما 

  فهرست همایش ها و سمینارهای زنان 

  فهرست همایش ها و سمینارهای قلب 

  فهرست همایش ها و سمینارهای پرستاری 

  فهرست همایش و سمینارهای دارویی 

  فهرست همایش های دانشجویی پزشکی 

  

از لینک های زیر استفاده نمایید   :برای مشاهده همایش ها و جلسات پزشکی بر اساس موضوع 

 یهمایش های ارتوپد

  همایش های اورولوژی

  همایش های اطفال 

  همایش های بیهوشی 

  همایش های پاتولوژی 

  همایش های پوست 

  همایش های داخلی 

  همایش های جراحی 

  همایش های چشم پزشکی 

  همایش های رادیولوژی 

  همایش های روانپزشکی 

  همایش های زنان 

  همایش های طب اورژانس 

  طب فیزیکیهمایش های  

  همایش های عفونی 

  همایش های قلب 

  همایش های مغز و اعصاب 

  همایش های گوش و حلق و بینی 

  اطالع رسانی های ارتوپدی

  اطالع رسانی های اورولوژی 

  اطالع رسانی های اطفال 

  اطالع رسانی های بیهوشی 

  اطالع رسانی های پاتولوژی 

  اطالع رسانی های پوست 

  اطالع رسانی های داخلی 

  اطالع رسانی های جراحی 

  اطالع رسانی های چشم پزشکی 

  اطالع رسانی های رادیولوژی 

  شکیاطالع رسانی های روانپز 

  اطالع رسانی های زنان 

  اطالع رسانی های طب اورژانس 

  اطالع رسانی های طب فیزیکی 

  اطالع رسانی های عفونی 

  اطالع رسانی های قلب 

  اطالع رسانی های مغز و اعصاب 

  رسانی های گوش و حلق و بینیاطالع       
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http://clinicalmedicine.ir/tag/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AD%D9%84%D9%82%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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   :نمایید استفاده زیر های لینک از توانید می  محتوا اساس بر پزشکی برای مشاهده همایش های

  یش های آلزایمرهما

 همایش های اپتومتری 

   همایش های استروك

  همایش های اعتیاد 

  همایش های ایدز 

  همایش های بروسلوز 

  همایش های بهداشت 

  همایش های دیابت 

همایش های 

  روماتولوژی

  همایش های ژنتیک 

  همایش های سالمندان 

  همایش های سردرد 

  همایش های سرطان 

  همایش سرطان پستان 

  همایش های سالمت 

  همایش سالمت زنان 

  همایش های صرع

  همایش های غدد 

  همایش های گوارش 

همایش گیاهان  

   دارویی

   همایش میکروبیولوژی 

  همایش های هپاتیت 

همایش های  

 هماتولوژی

از لینک زیر استفاده نمایید    :برای مشاهده فهرست تصویری همایش های پزشکی 

 فهرست تصویری همایش های پزشکی 

 

http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%BA%D8%AF%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%BA%D8%AF%D8%AF
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://clinicalmedicine.ir/tag/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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